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Önsöz

Eğitim, özellikle yükseköğretim, insanların güçlenmesine ve ülkelerin 
gelişimine giden bir yoldur. Bilgi üretimi büyüme ve zenginlik kaynağı ola-
rak sermaye varlıklarının ve işgücü üretkenliğinin yerini almıştır. Yenilik, 
gelişimenin mantrası (meditasyonda kişinin daha yüksek bir bilince ulaş-
masını amaçlayan sözler: ç.n.) olarak görülür. Bu anlayış öylesine yaygın ki 
ülkeler bilginin yaratılmasını kolaylaştıracak kurumların ve organizasyon-
ların oluşturulmasına çabalamakta. Bilginin yaratılması, araştırmaya aktif 
olarak bağlanmış olan bir akademisyenler ağı gerektirir, çünkü bilinmeyeni 
aramak, buna fırsat veren ortamlarda bilinene sürekli olarak meydan oku-
yan, dolu zihinlerin bir ürünüdür. Modern üniversite, özgürce sorgulama 
ruhu içerisinde yeni fikirleri araştıracak bilimin sanları için ideal bir alandır.

Üniversiteler, insanlık tarihinde ortaya çıkan ve varlığını sürdüren en 
büyük kurumlardan birisidir. Ancak, yapısı yüzyıllar içerisinde değişikliğe 
uğramıştır. Plato ve Aristo zamanındaki Akademonlar (Akademi), insanlı-
ğı ve onun toplumdaki yerini anlamak amaçlı diyalogların ve tartışmaların 
merkeziydi. Felsefe ve matematiğe dayanan soyut düşünce egemen bir pa-
radigmaydı. Üniversite kurumu, yerleşik dinsel düzenle çelişen soruların 
tartışıldığı kısmen teokratik bir yer olarak Abelard zamanında ortaya çık-
tı. Paris ve Bologna’daki karmaşık politik kurumları destekleyerek, yasal 
hükümleri ve akıl yürütmeyi anlamak için skolastik yöntemi kullandı. Bir 
araştırma kurumu olarak üniversite kavramı 19. yüzyılda, yeni fikirlerin 
parladığı bir çağda, Endüstri Devrimi dünya üzerinde yayılmaya başladığı 
zaman Almanya’da doğdu. Bu durum, yeni teknolojinin ortaya çıkması için 
sonuçlar onaylanmadan önce laboratuarlarda deneysel araştırmaların ya-
pılmasını gerektiriyordu. Araştırmanın öğretime önceliği, bir atılım şeklin-
de sürmekte olan bilgi arayışı ile birlikte Humboltçu üniversite yorumuyla 
güçlendirildi. Modern üniversitenin göze çarpan tarafı araştırma desteğine 
önemli ölçüde kamu kaynağı sağlanmasıydı.

Modern araştırma üniversiteleri disiplinler çevresinde derinlemesine 
uzmanlaşmayı da desteklemiştir. Bilginin disiplinler ve alanlar içinde bö-
lünmesi giderek karmaşıklaşan dünyanın derinlemesine anlaşılmasını sağ-



lar. Ancak, gelişen anlayış göstermektedir ki 21. yüzyılın sorunları bilginin, 
çeşitli yönlerinde, bütünsel olarak anlaşılmasını gerektirmektedir. Günü-
müzde, yeni bilgi, var olan disiplinlerin etrafında ve disiplinel anlayışın 
sayısız şekilde karşılıklı çoğalmasıyla somutlaşmaktadır. Araştırmayı top-
lumun ihtiyaçlarıyla ilişkilendirme gerekliliği yükseköğretim politika söy-
lemlerinin egemen bir paradigması olarak da ortaya çıkmıştır. Nobel ödülü 
sahibi, Hindistan’ın bilge bilim insanı Gurudev Rabindranath Tagore’un da 
dediği gibi “En yüksek öğretim bize sadece bilgi vermekle kalmaz bütün 
varoluşuyla hayatımızı uyumlu bir hale getirir”. Modern araştırma üniver-
sitesinin kurumsal yapısının, disiplinler ölçeğinde öğrenimi düzenlemek ve 
eğitimi toplumun gereksinimleriyle uyumlu hale getirmek için esnek olup 
olmadığı henüz test edilmemiştir. Bugün dünya, bir kurum olarak üniver-
siteyi anlamamızda bir başka yapısal değişikliğe hazırdır.

Hindistan, yükseköğretim yapısında reform yapmak için hazırdır. Yük-
seköğretim için uygun bir yapı ortaya konulduğu takdirde, Hindistan bir 
bilgi gücü olarak ortaya çıkabilir. Hindistan gençliği yaratıcılığını ve ener-
jisini geçmişte kanıtlamıştır. Bu kapasiteyi yenilenmeye kanalize edecek 
yükseköğretim Hindistan’ın demografik bölünmüşlüğünün saklı potansi-
yelini açığa çıkaracaktır. Hindistan, öğretme-öğrenme süreciyle geliştirilen 
araştırmaların en ileri noktasında olmak için konumlandırılan Yenilik için 
Üniversiteler kurma sürecindedir.

Yükseköğretim politikaları araştırma alanında, bu kitabın yazarları önde 
gelen bilim insanlarıdır. Onların fikirleri akademik mükemmeliyet için çaba 
gösteren ulusları çoktan etkilemiştir. Akademi dünyasında olan tanınmış 
düşünür ve bilim insanları tarafından gelişmekte olan ve geçiş ekonomile-
rindeki –birlikte, gelecek için bir arzu oluştururlar– araştırma üniversitele-
rinin olgu analizlerinin derlenmesi, ülkeler akademik mükemmeliyet için 
çalıştıkça sınırların ötesine yansıyarak, gelişme ve ilerleme için yeni yolların 
keşfedilmesinde yardımcı olacaktır. Dünya, akademi yönetiminde büyük 
bir fikrin ortaya çıkmasını ve üniversitenin öğrenme yeri olarak değişimini 
merakla beklemektedir.

Bu kitapla ilişkilendirilmemin benim bir onur olduğunu düşünmekte-
yim. Bana bu fırsatı tanıdıkları için editörler Philip G. Altbach and Jamil 
Salmi’ye son derece minnettarım.

Kapil Sibal
İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanı

Hindistan Hükümeti



Teşekkürler

Bu kitap ortak bir çabanın sonucudur. Olgu analizlerinin yazarları çok 
önemlidir, onlar, bu önemli konu hakkındaki bilgiyi genişleten, iyi araştı-
rılmış ve isabetli olgu analizleri hazırladılar. Kasım 2009’da, araştırma gru-
bunun tamamı çalışmayı tartışmak amacıyla Şangay Jiao Tong Üniversitesi 
Eğitim Yüksek Lisans Okulu (EYLO)’nda buluştu. Editörler Dekan Nian 
Cai Liu’ya ve EYLO’daki meslektaşlarına minnettardır. Bu araştırmanın 
sponsorluğu, Ford Vakfı’ndan sağlanan kaynakla Boston Üniversitesi’nde-
ki Uluslararası Yükseköğretim Merkezi (CIHE) ve Dünya Bankası İnsani 
Kalkınma Ağı tarafından sağlandı. Boston Üniversitesi’nden personel yar-
dımı için Liz Reisberg’e ve UYEM’in yayın editorü Edith Hoshino’ya, bu 
kitabın hazırlanmasındaki yardımlarından ötürü, grup olarak minnetta-
rız. Yardımcı görüş ve önerileri için Dünya Bankası’ndan Roberta Malee 
Bassett’e özel olarak teşekkür borcumuz var. Kitap Elizabeth King (Eğitim 
Direktörü) ve Robin Horn’un (Eğitim Sektörü Yöneticisi) yararlı rehberliği 
sayesinde bitirildi. Ancak, hataların ve yanlış yorumların tüm sorumluluğu 
yazarlara ve editörlere aittir.

Philip G. Altbach
Chestnut Hill, Massachusetts

Jamil Salmi
Washington, DC
Aralık 2010
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olan Yeni Yüzyıl Bilim İnsanları için Seçkin Bilgin Lider seçildi. Carnegie 
Eğitimin İlerlemesi Vakfı’nın üst düzey üyesi olmuştur. Çalkantı ve Geçiş: 
Yükseköğretimde Uluslararası Zorunluluk, Karşılaştrımalı Yükseköğretim, 
Amerika’daki Öğrenci Politikası (Paris: United Nations Educational, Scien-
tific, and Cultural Organization, 2009), ve diğer kitapların ortak yazarların-
dan birisidir. Uluslararası Yükseköğretim El Kitabı’nın (Dordrecht, the Net-
herlands: Springer, 2006) editörlerindendir. En son kitabı Dünya Çapında 
Dünya Standardı: Asya ve Latin Amerika’da Araştırma Üniversitelerinin 
Dönüşümü’dür (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2007). Lisans, 
yüksek lisans ve doktora derecelerini Chicago Üniversitesi’nden almıştır. 
Harvard Üniversitesi, Wisconsin Üniversitesi-Madison ve Buffalo’daki 
New York Eyalet Üniversitesi’nde ders vermiştir. Fransa Paris’teki Sciences 
Po (Siyaset Bilimleri)’da ve Hindistan’daki Mumbai Üniversitesi’nde ziya-
retçi öğretim üyesi, Çin’deki Pekin Üniversitesi’nde ise konuk profesördür.
Andrés	 Bernasconi Şili’deki Andrés Bello Üniversitesi’nde doçent ve 

araştırma ve yüksek lisans programlarında rektör yardımcısıdır. Çalışma 
alanı yükseköğretim sosyolojisidir. Latin Amerika’da bölgesel odaklı, yük-
seköğretim hukuku, üniversite yönetimi, akademik uzmanlığın geliştiril-
mesi ve özelleştirme üzerine araştırmalar yapmıştır. Çalışmaları Higher 
Education, Comperative Education Review, Journal of Education, Journal 
of Education Policy ve Journal of Interamerican Studies and World Affairs’ta 
yayınlanmıştır. Staj yoluyla avukat olan Bernasconi, kamu politikaları uz-
manlık derecesini Harvard Üniversitesi’nden, organizasyonların sosyolojisi 
üzerine yaptığı doktorasını ise Boston Üniversitesi’nden almıştır.
Isak	Forumin Moskova’da Dünya Bankası’nda önde gelen eğitim uzma-

nıdır. Dünya Bankası’ndaki deneyimleri Afganistan, Kazakistan, Kırgızis-
tan Cumhuriyeti, Hindistan, Nepal ve Türkmenistan’daki projeleri kapsa-
maktadır. Mart 2008’den itibaren, Moskova’daki İktisat Yüksek Okulu’nda 
stratejik gelişim danışmanıdır. Üniversitelerin stratejik planlamalarını ve 
eğitim araştırma programlarını denetlemektedir.
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Narayana	Jayaram araştırma yöntemleri profesörü ve Hindistan Bom-
bay’daki Tata Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Fakültesi dekanı. 
Bangalor’daki Sosyal ve Ekonomik Değişim Enstitüsü’nde yöneticidir. So-
ciological Bulletin (Sosyolojik Bülten)’in yönetici editörüdür ve daha çok 
Hindistan’daki yükseköğretim konuları üzerine yazmıştır.
Nian	Cai	liu Eğitim Yüksek Lisans Okulu dekanı ve Çin’deki Şangay 

Jiao Tong Üniversitesi’ndeki Dünya Çapında Üniversiteler Merkezi’nin 
yöneticisidir. Lisans eğitimini Çin’deki Lanzhou Üniversite’nde kimya 
bölümünde aldı. Polimer bilimi ve mühendisliğindeki yükseklisansı’nı ve 
doktorasını Kanada Kingston’daki Queen’s Üniversitesi’nden almıştır. Şu 
anki araştırma ilgi alanları dünya çapndaki üniversiteler, bilim politikası ve 
üniversitelerin stratejik planlamasıdır. İngilizce ve Çince dergilerde çokça 
yazıları yayımlanmaktadır. Grubunun internetten yayımladığı Dünya Üni-
versitelerinin Akademik Sıralaması bütün dünyada dikkat çekmiştir.
Francesco	marmolejo Kuzey Amerika Yükseköğretim Konsorsiyumu’nun 

icra direktörüdür. Arizona Üniversitesi’nin Batı Yarımküre ile ilgili prog-
ramlarında başkan yardımcısı asistanıdır. Önceden, Massachussets Üniver-
sitesi – Amherst Amerikan Eğitim Konseyi akademi üyesi ve Meksika’daki 
Universidad de las Americas (Amerika Üniversitesi)’nin başkan yardımcı-
sıdır. Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Asya’daki yükseköğretimin değer-
lendirmelerinin yapıldığı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ve Dün-
ya Bankası’nın hakem denetimi takımlarının bir parçası olmuştur. Arizona 
Üniversitesi’nde Latin Amerika Çalışmaları Merkezi’ne bağlı öğretim üyesi 
ve Yükseköğretim Çalışmaları Merkezi’ne bağlı araştırmacıdır.
Peter	materu, Dünya Bankası’nda, yükseköğretim ve yetenek gelişimi 

üzerine yoğunlaşan önemli bir eğitim uzmanıdır. Dünya Bankası’nda çalış-
maya başlamadan önce Tanzanya’daki Dar es Salaam Üniversitesi elektrik 
mühendisliğinde profesördü. Ayrıca mühendislik fakültesi dekanı ve daha 
sonra yükseklisans ve doktora çalışmaları direktörü olarak hizmet verdi. 
Mühendislik ve eğitim alanlarında diploması bulunmaktadır.
Hena	mukherjee lisans mezuniyetini onur derecesiyle Singapur Üni-

versitesi, diplomasını ve eğitim yüksek lisansını Malaya’dan, ve eği-
tim alanındaki doktorasını ise Fullbright Bursu ile okuduğu Harvard 
Üniversitesi’nden almıştır. Güney ve Doğu Asya’daki, özellikle Çin, temel 
ve yükseköğretim projelerinin geliştirilmesi ve yönetilmesinden sorumluğu 
olduğu Dünya Bankası’ndan önde gelen bir eğitim uzmanı olarak emekli ol-
muştur. Dünya Bankası’na katılmadan önce Londra’daki Uluslar Toplulu-
ğu Sekreteraysı’nda eğitim programı baş memuruydu. Burada, girişimcilik 
eğitimi, öğretmen eğitimi ve Uluslar Topluluğu’ndaki devletlerdeki yük-
seköğretim programlarından sorumluydu. Doçent ve sosyal temeller bölü-
mü kurucu başkanı olduğu Kuala Lumpur’daki Malaya Üniversitesi’nden 
Londra’ya gelmiştir. Dünya Bankası’yla istişareye devam etmekte ve şu an 
Güney ve Doğu Asya’daki yükseköğretim üzerine çalışmaktadır. Geçmişte 
Singapurlu olan Mukherjee, şimdi Malezya yurttaşıdır.
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Pai	 Obanya öğrenim gördüğü okul olan Nijerya’daki Ibadan 
Üniversitesi’nde 1971’den 1986’ya kadar akademik personel olarak görev 
yaptı. 1979 yılında profesör olarak atandı ve 1980’den 1983’e kadar o üni-
versitenin Eğitim Enstitüsü’nde yönetici olarak hizmet verdi. Uluslararası 
düzeyde, Dünya Öğretmenlik Meslek Kuruluşları Konfederasyonu’nda 
1986–88 arasında program koordinatörü olarak görev yaptı. Daha sonra, 
başkan yardımcısı olarak UNESCO Afrika’da Eğitim için Bölgesel Ofis kap-
samında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’ne 
katıldı.
Gerard	A.	Postiglione professör, eğitim fakültesinde politika, yönetim 

ve sosyal bilimler bölümü başkanı ve Hong Kong Üniversitesi Wah Ching 
Çin’de Eğitim Araştırmaları’nın yöneticisidir. 100’den fazla dergi makale-
si, kitap bölümleri ve 10 adet kitabı yayımlanmıştır. Çin Hong Kong Özel 
İdari Bölgesi’nde akademik uzmanlık üzerine sivil organizasyonlara ve, 
Carneige Eğitimin İlerlemesi Vakfı’nı da kapsayan, uluslararası vakıflara 
danışmanlık yaptı. Bir yıl, Ford Vakfı’nın Pekin ofisinde baş danışman ola-
rak, Çin’de eğitimsel reform ve kültürel canlılık için hibe programı kurmak 
amacıyla çalıştı.
Byung	 Shik	 Rhee, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) Seul kentınde-

ki Yonsei Üniversitesi’nde yükseköğretim doçentidir. Daha önce, Los 
Angeles’taki California Üniversitesi’ndeki Yükseköğretim Araştırma 
Enstitüsü’nde ziyaretçi öğretim elemanı olarak çalıştı. Kore Eğitim, Bilim 
ve Teknloji Bakanlığı Eğitim Yeniliği ve Eğitim Politikası Komitesi üzeri-
ne Başkanlık Komitesi’nde danışma üyesi olarak hizmet etmiştir. Michigan 
Üniversitesi’nden yükseköğretim alanında doktora sahibidir.
Petra	Righetti Dünya Bankası’nın Afrika Eğitim Birimi’nde eğitim da-

nışmanıdır. Şu an Dünya Bankası’nın Afrika Yüksekokul Eğitimi Progra-
mını koordine etmekte ve Gana Beceri ve Teknoloji Geliştirme Projesi için 
bilgi ve iletişim teknolojisi bileşenlerinin hazırlanmasına öncülük etmek-
tedir. Washington DC’deki John Hopkins İleri Uluslararası Çalışmaları 
Fakültesi’nden uluslararası ilişkiler ve iktisat alanlarındaki lisans derecesini 
almıştır.
Jamil	Salmi, Faslı eğitim ekonomisti, Dünya Bankası’nın yükseköğretim 

koordinatörüdür. Dünya Bankası yükseköğretim stratejisinin ‘Bilgi Toplu-
mu İnşası: Yükseköğretimde Yeni Zorluklar’ başlığı ile yayımladığı eserin 
baş yazarıdır. Geçen 17 yılda, Avrupa, Asya,Afrika ve Güney Amerika’daki 
60’tan fazla ülkenin hükümetlerine yükseköğretim reformu üzerine poli-
tika tavsiyelerinde bulunmuştur. UNESCO’nun Eğitimsel Planlama Ulus-
lararası Enstitüsü’nün ve Londra’daki Yükseköğretim için Liderlik Vakfı 
Uluslararası Referan Grup’unun yönetim kurulu üyesi; OECD’nin Yük-
seköğretim Yönetimi ve Siyaseti Dergisi’nin (Journal of Higher Education 
Management and Policy) editoryal danışma grubu üyesidir. En son yayın-
lanan kitabı Şubat 2009’da yayınlanan Dünya Çapında Üniversiteler Kur-
manın Zorluğu’dur (Washington, DC: World Bank, 2009).
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Qi	Wang Çin’deki Şangay Jiao Tong Üniversitesi Eğitim Yükseklisans 
Okulu’nda okutmandır. Lisansüstü derecesini eğitim alanında (ulusla-
rarası eğitim) ve doktorasını da eğitim alanında Birleşik Krallık’taki Bath 
Üniversitesi’nden almıştır. Araştırma alanları dünya çapında üniversite-
lerin kurulması, yetenek oluşturma ve ulusal gelişim ve karşılaştırmalı ve 
uluslararası eğitimi kapsamaktadır.
Qing	Hui Wang Çin’deki Şangay Jiao Tong Üniversitesi Eğitim Yük-

sek Lisans Okulu’nda doktora adayıdır. Boston Üniversitesi Uluslarara-
sı Yükseköğretim Merkezi’nde ziyaretçi üyedir. Araştırma alanları bölüm 
başkanlarının araştırma üniversitelerindeki rolü ve Çin’de dünya çapında 
üniversitelerin inşası üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çalışması, Çin’deki Eği-
tim Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Komitesi tarafından finanse edilen strate-
jik araştırma projesindeki “Yenilik Odaklı Ülkede Bilimsel Elitin Büyümesi” 
isimli bölümü içermektedir.
Poh	 Kam	 Wong Singapur Ulusal Üniversitesi İşletme Fakültesinde 

profesör ve Girişimcilik Merkezi’nin direktörüdür. Ayrıca, Lee Kuan Yew 
Okulu Kamu Politikası’nda ve Singapur Ulusal Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesinde profesörlük görevi (fahri ünvan ile) bulunmaktadır. İki lisans 
derecesini, master derecesini ve doktora derecesini Massachussets Teknolo-
ji Enstitüsü’nden almıştır. Çoğunlukla, Organization Science, Journal of Bu-
siness Venturing, Entrepreneurship Theory and Practice, Research Policy, 
Journal of Management, and Scientometrics Organization Science, Journal 
of Business Venturing, Entrepreneurship Theory and Practice, Research 
Policy, Journal of Management, and Scientometrics gibi önde gelen ulusla-
rarası dergilerde yenilik yönetimi, teknoloji girişimciliği ve bilim ve tekno-
loji politikası üzerine yazılar yayınlamaktadır. Dünya Bankası gibi uluslara-
rası ajanslar, Singapur’daki başlıca hükümet ajansları ve Asya’daki birçok 
yüksek teknoloji firmalarıyla genellikle istişare içindedir. California Üniver-
sitesi Berkeley’de Fullbright’ın ziyaretçi öğretim elemanıydı. Singapur’daki 
eğitime katkılarından dolayı, 2005 yılında Singapur hükümetinden Kamu 
Yönetimi Madalyası’nı (Bronz) almıştır.
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Giriş

Orta gelirli ve gelişmekte olan ülkeler – ve bazı sanayi ülkeleri– için ba-
şarılı bir araştırma üniversitesi kurmanın ve bunu sürdürmenin önündeki 
başlıca zorluk küresel bilgi ağında dünyadaki üstün akademik kurumlar-
la eşit bir şekilde, etkili olarak yer almasını sağlayan mekanizmaları sap-
tamaktır. Araştırma üniversiteleri, 21. yüzyılda karmaşık ve küreselleşen 
ekonomilerde yer alan akademik uzmanlık, karar vericiler ve özel ve kamu 
sektöründeki profesyoneller için ileri derecede eğitim sağlamaktadır. Bu 
üniversiteler ekonomik gelişime katkılarının yanı sıra, kültürel kurum, sos-
yal yorum ve eleştiri ve entelektüel birer merkez olarak hizmet edip top-
lumsal açıdan önemli bir rol oynarlar.

Yükseköğretimin olumlu katkısının orta gelirli ve gelişmiş ülkelerle sı-
nırlı olmadığı giderek kabul edilmektedir çünkü bu katkı aynı ölçüde dü-
şük gelirli ülkelerde de geçerlidir. Yükseköğretim bu ülkelerin, yetenekli, 
üretken ve esnek iş gücü geliştirerek ve yeni fikir ve teknolojiler yaratarak, 
uygulayarak ve yayarak küresel açıdan daha rekabet edebilir birer ülke ol-
masına yardımcı olabilir.

Kalifiye uzmanların ve teknisyenlerin bulunması ve modern bilginin 
uygulanması, gelişen ülkelerin Milenyum Gelişme Hedefleri’ni başarması-
na ve yoksulluğun azaltılmasında esas olan kurumsal kapasiteyi inşa et-
mesine önemli derecede yardım eder. Örneğin, tarım, sağlık ve çevresel 
korumadaki gelişme, bu alanlarda yüksek nitelikli uzmanlar olmadan ger-
çekleştirilemeyebilir. Aynı şekilde, yükseköğretim düzeyinde yetiştirilmiş 
nitelikli öğretmenler olmadan Herkes için Eğitim hedefine ulaşılamayabilir.

Aşağı Sahra Afrika’daki ekonomik büyümenin nasıl artırılacağı ile ilgili 
yapılan son çalışma, yükseköğretimin bu çabayı desteklemesindeki önemli 
katkısını ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır (Dünya Bankası 2008). Küre-
selleşen dünyada başarı anahtarının gittikçe, bir ülkenin var olan bilgiyi 
ne kadar etkin bir biçimde özümsediği ve yüksek büyüme beklentisi olan 
alanlarda karşılaştırmalı üstünlüğü nasıl oluşturduğu ve çok acil çevresel 
zorluklara yaklaşımda teknolojiyi nasıl kullandığı ile ilgili olduğunu incele-
mektedir. Aşağı Sahra’da kaliteli eğitim vermek üzere donanmış ve iyi seçil-
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miş uygulamalı araştırmalar yapan üst düzey kurumlar, teknolojiyi özüm-
seyen ve sanayinin ürünleri geniş çapta çeşitlendirmesine yardım eden 
etkili kararlar alan yetenekli işçilerin yetiştirilmesinde önemli rol oynar. İyi 
kalitede ve amaca uygun bir yükseköğretim, yeni çeşitlerde ürün ve yeni 
malzeme üretiminde yeniliğin teşvik edilmesi ve yoksulluğun azaltılması, 
gıda güvenliğinin sağlanması ve sağlığın ıslah edilmesi yönündeki gelişimi 
kolaylaştırabilen enerji kaynaklarının geliştirilmesi için de önemlidir. Yük-
seköğretim sistemi içerisinde, araştırma üniversiteleri ekonomi açısından 
gerekli olan meslek sahiplerinin, yüksek dereceli uzmanların, biliminsan-
larının ve araştırmacıların yetiştirilmesi ve ulusal yenilik sisteminin destek-
lenmesinde yeni bilgilerin üretilmesi için önemli rol oynar (Dünya Banka-
sı 2002). Patent üretimiyle ilgili yeni bir küresel çalışma üniversitelerin ve 
araştırma enstitülerinin, biyoteknolojide firmalardan daha çok bilimsel iler-
leme kaydettiklerini göstermiştir (Cookson 2007). Bu bağlamda, birçok hü-
kümetin gittikçe artan acil önceliği önde gelen üniversitelerinin entelektüel 
ve bilimsel gelişimde gerçekten zirvede çalışmasını temin etmektir.

Araştırma üniversiteleri, 21. yüzyıl bilgi ekonomisinin merkezi kurumla-
rı arasında kabul edilmektedir. Bu konu yeni iki kitapta yer almıştır– Dünya 
Çapında Dünya Standartları: Asya ve Latin Amerika’daki Araştırma Üniversi-
telerinin Transformasyonu (Altbach and Balán 2007) ve Dünya Çapında Üni-
versiteler Kurmanın Zorluğu (Salmi 2009). Bu kitap, zor koşullarda başarılı 
araştırma üniversitesi kurmanın zorluğu ile uğraşan ve bu deneyimlerin-
den birşeyler öğrenen dokuz ülkedeki on bir üniversitenin deneyimlerini 
inceleyerek analizleri bir üst düzeye taşımaktadır.

Seçkin araştırma üniversitelerini geri kalan üniversitelerden nelerin 
ayırdığını tanımlamaya çalışan az sayıda biliminsanı bazı özellikler tespit 
etmişlerdir– yüksek nitelikli öğretim kadrosu; araştırma sonuçlarında mü-
kemmelliyet; öğretimin ve öğrenimin kalitesi; yüksek düzeyde devlet ve 
sivil kaynak finansmanı; uluslararası ve çok yetenekli öğrenciler; akademik 
özgürlük; iyi tanımlanmış otonom yönetim yapıları ve öğretim, araştırma, 
yönetim ve genellikle öğrenci yaşamı içim iyi donanımlı tesisler (Niland 
2000, 2007; Altbach 2004; Khoon et al. 2005).

Asya ve Latin Amerika’nın hızlı büyüyen bölgelerindeki araştırma üni-
versitelerinin rolünün önemini bilen Altbach ve Balan (2007), zorlu bir çev-
rede araştırma üniversitelerinin kurulması için ne yapılması gerektiği üzeri-
ne odaklanarak, yedi ülkede bu kurumların gelişimini araştırdılar. Asya ve 
Latin Amerika bağlamında üniversitelerin gelişimini de içeren sorunlara ve 
olasılıklara değinilerek araştırma mükemmelliyetine giden yol tartışılmış-
tır. En iyi araştırma üniversitelerinin daha uygun bir tanımını sunmak ve 
başarılı araştırma üniversitelerinin kuruluşlarını ve durumlarını anlamak 
için, Salmi (2009) en iyi araştırma üniversitesine oynayan bu kurumların 
çok rağbet gören mezunlar, gelişmiş araştırma ve dinamik teknoloji ve bilgi 
aktarımı gibi başarılı sonuçlarının temel olarak birbirini tamamlayan üç et-
kene atfedilebildiği bir örnek hazırlamıştır: (a) Çok sayıda yetenek (öğretim 
üyeleri ve öğrenciler); (b) zengin bir öğrenim ortamı sunmak ve ileri araş-
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tırma yapmak için bol kaynak; (c) liderliği, stratejik vizyonu ve esnekliği 
destekleyen ve kurumların bürokrasi tarafından engellenmeksizin karar 
almasını ve kaynakları yönetmesini sağlayan uygun yönetişim özellikleri. 
Şekil I.1’de örneklendiği gibi, en başarılı araştırma üniversitelerinin ayırt 
edici niteliği olarak farklılık yaratan, bu üç grup özellik arasındaki dinamik 
etkileşimdir.

Salmi (2009) ayrıca bu tarz kurumlar kurmaya karar veren hükümetlerin 
takip edebileceği üç temel yaklaşımı tanımlamıştır. Birincisi, yükselme po-
tansiyeli bulunan mevcut birkaç üniversitenin iyileştirlimesinden meydana 
gelir (kazananı seçmek). İkincisi, var olan üniversitelerin dünya standartla-
rında bir kuruma karşılık gelen sinerjiyi yaratacak şekilde birleşmelerini ve 
yeni bir üniversiteye dönüşümünü desteklemek üzerine kuruludur (melez 
formül). Sonuncu olarak, hükümet sıfırdan yeni bir dünya çapında üniver-
site oluşturmaya karar verebilir (yeni bir sayfa yaklaşımı).

Şekil I.1 Dünya Çapında Bir Üniversitenin Özellikleri: Önemli Unsurların Sıralanması

öğrenciler
öğretim personeli

araştırmacılar
uluslararasılaşma

mezunlar araştırma
üretimi

teknoloji
transferi

bol
kaynak

uygun
yönetim

yeteneğin
toplanması

kamu bütçe kaynakları
yardım gelirleri
harç ücretleri
araştırma yardımları

DÇÜ
destekleyici
düzenleyici
çerçeve

özerklik
akademik özgürlük

yönetim takımı
stratejik vizyon
üstünlük kültürü

Kaynak: Jamil Salmi
Not: DÇÜ= Dünya Çapında Üniversite

Bu kitabın bölümleri, araştırma üniversitelerinin kurulması ve sürdürül-
mesinde ve yukarıda taslağı çizilen, araştırma mükemelliği inşasına giden 
yolu da içeren, analitik modelin geçerli olmasının sağlanmasında nelerin 
gerekli olduğunu gösteren dokuz olgu incelemesidir.
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Editörler bu olgu incelemelerini çeşitli ölçütleri hesaba katarak özel ola-
rak seçmişlerdir. Birinci olarak, en az beş bölge ve dört kıtadan örnekler 
ekleyerek– Latin Amerika (Şili ve Meksika), Güney Asya (Hindistan), Doğu 
ve Güneydoğu Asya (Çin; Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Çin; Kore Cum-
huriyeti; Malezya; Singapur), doğu Avrupa (Rusya Federasyonu) ve Afri-
ka (Nijerya)– iyi bir bölgesel denge gerçekleştirmeye çalıştık. İkinci olarak, 
hem özel hem de kamu kurumlarını dahil ettik. Üçüncü olarak, örnek ince-
lemelerinin var olan üniversitelerin iyileştirilmesi ve son yirmi yıl içinde ta-
mamen yeni üniversitelerin kurulması gibi karışık stratejileri yansıtmasını 
istedik. Dördüncü olarak, bazıları baskın olarak bilim ve teknoloji odaklı, di-
ğerleri çok amaçlı üniversiteler ve birisi sosyal bilimler ağırlıklı olmak üzere 
farklı akademik yapılanmaları olan kurumları seçtik. Son olarak, özel önemi 
bulunan üç örnek olay incelemesi seçtik: Bölüm 8, Şili’de ülkedeki en iyi iki 
üniversitenin, biri devlet biri özel olmak üzere, karşılaştırılması, Bölüm 5 ilk 
olarak aynı üniversitenin farklı yerleşkeleri olarak kurulan ve ondan sonra 
önemli farklı deneyımleri olan iki kurumun –Malaya Üniversitesi ve Singa-
pur Ulusal Üniversitesi– tarihsel karşılaştırlımasının sunulması ve Bölüm 7 
ciddi bir gerileme yaşamış ve şimdi ise mükemmelliğe dönüş yoluna girişen 
iyi bir üniversite örneği olan Nijerya’daki Ibadan Üniversitesi üzerinedir.

Tablo I.1 ve I.2’de gösterildiği üzere örnek incelemeleri için seçilen ku-
rumlar ayrıca bilimsel üretim ve küresel üniversite sıralamasındaki yer-
lerine dair geniş bir ürün yelpazesini temsil etmektedirler. Sıralamadaki 
yöntemsel sınırlamalarla beraber, bu kitapta incelenen farklı kurumların, 
11 üniversiteden sadece yedisinin şimdiden en iyi küresel sıralamalardan 
birine yerleşebildiğini göstererek, göreli başarılarını ortaya koymaktadır.

Tablo I.1 Seçilmiş Kurumların Araştırma Üretiminin Evrimi 1999–2009

Seçkin Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı

Kurum 1999 2009

İbadan Üniversitesi (Nijerya) 132 568

Şangay Jiao Tong Üniversitesi 650 7,341

Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kore 
Cumhuriyeti)

706 1,516

Şili Üniversitesi 548 1,186

Şili Katolik Üniversitesi 385 1,153

Hindistan Teknoloji Enstitüleria 345 939

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 949 1,857

Malaya Üniversitesi 257 1,565

Singapur Ulusal Üniversitesi 2,101 4,614

Monterrey Teknoloji Enstitüsü (Meksika) 55 242

Ekonomi Yüksek Okulu (Rusya federasyonu) 3 38

Kaynak: Scopus veritabanı a.Sıralamalarda görülen tek Hindistan Teknoloji Enstitüsü, Kharagpur HTE’dir. Dünya Üni-
versitelerinin Akademik Sıralaması’nda 401–500’dedir.
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Bu örnek incelemelerinin analizinden farklı dersler çıkmaktadır. Lider-
lik, yönetim politikası ve finansman, sürekli olarak net hedeflere ve kurum-
sal politikalara odaklanma, sağlam bir akademik kültür geliştirme ve aka-
demik personelin kalitesi önemli görülen konular arasındadır. Bu örnekler 
bazen gelecek vaadetmeyen yerlerde ve çetin zorluklara karşı, başarılı araş-
tırma üniversitelerinin inşasının mümkün olabileceğini göstermektedir. 
Ayrıca bazı örnek olaylar, daha geniş politik, sosyal ve ekonomik bağlamda 
istenmeyen durumlar veya diğer sorunlar nedeniyle gösterilen çabaların 
kısmi başarısızlıkla bittiğini göstermektedir.

Tablo I.2 2010’da ARWU, TYEDAK ve THE Sıralamalarında Seçilmiş Kurumların Konumu

Kurum ARWU TYEDAK THE

İbadan Üniversitesi (Nijerya) Sıralanmamış Sıralanmamış Sıralanmamış

Şangay Jiao Tong Üniversitesi 201–300 183 Sıralanmamış

Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
(Kore Cumhuriyeti)

301–400 331 28

Şili Üniversitesi 401–500 439 Sıralanmamış

Şili Katolik Üniversitesi 401–500 428 Sıralanmamış

Hindistan Teknoloji Enstitüleria 401–500 Sıralanmamış Sıralanmamış

Hong Kong Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi

201–300 323 41

Malaya Üniversitesi Sıralanmamış Sıralanmamış Sıralanmamış

Singapur Ulusal Üniversitesi 101–50 Sıralanmamış 34

Monterrey Teknoloji Enstitüsü (Meksika) Sıralanmamış Sıralanmamış Sıralanmamış

Ekonomi Yüksek Okulu (Rusya 
Federasyonu)

Sıralanmamış Sıralanmamış Sıralanmamış

Kaynaklar: ARWU, http://www.arwu.org/ARWU2010.jsp; TYEDAK, http://ranking.heeact.edu.tw/en–us/2010/
TOP/100; THE, http://www.timeshighereducation.co.uk/world–university–rankings/2010–2011/top–200.html.
Not: ARWU= Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması, TYEDAK= Tayvan Yükseköğretim Değerlendirme ve Akradi-
tasyon Konseyi, THE= Times Higher Education. Ek IA, önde gelen bu üç sıralamanın metodolojilerini açıklamaktadır.
a. Sıralamalarda görülen tek Hindistan Teknoloji Enstitüsü, Kharagpur HTE’dir. ARWU’ta 401–500’dedir.



6     Akademik Mükemmeliyete Giden Yol

Ek IA Üç Önemli Uluslararası Sıralama Metodolojisinin Özeti

Şangay Jiao Tong Üniversitesi tarafından hazırlanan Dünya	Üniversi-
telerinin	Akademik	Sıralaması	(ARWU)	3000 üniversiteyi analiz edip iç-
lerinden en iyi 500 tanesini sıralar. Her üniversitenin genel puan cetveli 
verilir ve diğer kurumlara bağlantılı olarak sıralanır. ARWU şu göstergeleri 
kullanmaktadır:

• Eğitim Kalitesi: Kurumun Nobel Ödülü ve Fields Madalyası alan me-
zun sayısı (yüzde 10)

• Öğretim Üyesi Kalitesi: (a) Kurumun Nobel Ödülü ve Fields Madal-
yası kazanan personeli (yüzde 20) ve (b) 21 geniş konu kategorisinde 
çok alıntılanan araştırmacılar (yüzde 20)

• Araştırma çıktısı: (a) Nature ve Science’da yayınlanan araştırmalar 
(yüzde 20) ve (b) Genişletilmiş Fen Atıf Dizini ve ve Sosyal Bilimler 
Atıf Dizini’nde indekslenen araştırmalar (yüzde 20)

• Kişi Başına Düşen Performans: Kurumun kişi başına düşen perfor-
mansı (yüzde 10) (diğer beş göstergenin ağırlıklı skorunun tam za-
manlı çalışan akademik personel üye sayısına bölünmesi şeklinde 
tanımlanır)

 Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralaması (Academic Ranking of 
World Universities), http://www.arwu.org/ARWU2010.jsp.

Tayvan	 Yükseköğretim	 Değerlendirme	 ve	 Akreditasyon	 Konseyi	
(TYEDAK)	500 üniversiteyi sıralar. Genel skor her üniversite için sekiz adet 
göstergenin her biri üzerinden hesaplanır; her göstergede en yüksek sırada 
olan üniversite en çok puanı alır; diğer üniversitelerin sıraları tekrar bölü-
nür ve skorlarına ayrı ayrı ondalık olarak dönüştürülür (TYEDAK 2010).

Sıralama şu göstergeler üzerine kuruludur:

• Araştırma verimliliği: son 11 yıl içerisinde yayımlanan makale sayısı 
(1990–2008) (yüzde 10); içinde bulunulan yılda yayımlanan makale 
sayısı (yüzde 10)

• Araştırma etkisi: son 11 senede alıntılanma sayısı (yüzde 10)
• Son 2 yılda alıntılanma sayısı (yüzde 10)
• Son 11 yıldaki atıf sayısı ortalaması (yüzde 10)
• Araştırma mükemmelliği: son 2 yılda H–endeksi (yüzde 20)
• Çok atıf alan araştırmaların sayısı (yüzde 15)
• Çok atıf alan dergilerde, içinde bulunulan yıl yayımlanan makale sa-

yısı (yüzde 15)
 Tayvan Yükseköğretim Değerlendirme ve Akreditasyon Konseyi 

(Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan) 
http://ranking.heeact.edu.tw/en–us/2010/TOP/100
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Times	Higher	Education	(THE)	200 üniversiteyi sıralar. Beş kategoride 
sınıfladırılan 13 gösterge kullanılarak her üniversite için genel skor hesap-
lanır.

• Endüstri geliri-yenilik: kurumun endüstriden gelen geliri akademik 
personel sayısına göre oranlanır (son sıralama skorunun yüzde 2.5’i)

• Öğretim-öğrenim ortamı (beş ayrı gösterge): Öğretim alanında bi-
linen anketlerin sonuçları (yüzde 15); personelin öğrenciye oranı 
(yüzde 4.5); her kurumdan mezun olan doktora öğrencisinin lisans 
mezununa oranı (yüzde 2.25); kurumdan mezun olan doktorant 
sayısı, akademik personel ile değerlendirilen kurum büyüklüğüne 
oranlanır (yüzde 6) ve kurum gelirinin akademik personel sayısına 
oranlanması (yüzde 2.25)

• Atıf-araştırma etkisi: Üniversitenin yayınladığı çalışmaların akade-
misyenler tarafından atıf sayısı (yüzde 32.5)

• Araştırma-hacim, gelir ve ün: saygınlık anketlerin sonucu (yüzde 
19.5); personel sayısına oranlanan ve satın alma gücü paritesine göre 
standardize edilen üniversite araştırma geliri (yüzde 5.25); her per-
sonelin Thomson Reuters tarafından endekslenen akademik dergi-
lerde yayınlanan araştırma sayısı (yüzde 4.5) ve kurumun toplam 
araştırma gelirine karşı kamusal araştırma geliri (yüzde 0.75)

• Uluslararası harmanlama-personel ve öğrenciler: uluslararası perso-
nelin yerli personele oranı (yüzde 3); uluslararası öğrencilerin yerli 
öğrencilere oranı (yüzde 2)

 Times Higher Education, http://www.timeshighereducation.co.uk/
world–university–rankings/2010–2011/analysis–methodology.html.

Kaynaklar
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BÖLÜM 1

Araştırma Üniversitelerinin Geçmişi, 
Bugünü ve Geleceği
Philip G. Altbach

Araştırma üniversiteleri 21. yüzyıl bilgi ekonomisinın merkezinde dur-
makta ve dünya çapında ortaöğretim sonrası eğitimin en iyisi olarak hizmet 
etmektedir. Akademik Mükemmelliyete Giden Yol araştırma üniversitelerinin 
nasıl geliştiğini ve olgunlaştığını 10 ülkede analiz etmektedir. Onlar birçok 
akademik ve sosyal rolü olan seçkin ve karmaşık yapılardır. Küresel bilim 
ve bilginlik ve bir ülkenin bilimsel ve bilgi sisteminin arasında önemli bir 
bağ oluşturmaktadır. Araştırma üniversiteleri sadece teknolojideki önemli 
ilerlemelere öncülük etmekle kalmayıp, aynı derecede önemli olan, sosyal 
bilimler ve beşeri bilimler aracılığı ile insanoğlunun koşullarının daha iyi 
anlaşılmasına yardımcı olan yeni bilgi ve analizlerin üretilmesini sağlar. 
Hem kültür, teknoloji ve topluma katkı sağlayan ulusal kurumlardır hem 
de küresel anlamda entellektüel ve bilimsel trendleri bağlayan uluslarara-
sı kurumlardır. Küresel bilgi toplumunun gerçekten merkezi kurumlarıdır 
(Salmi 2009). Bu bölüm, bu kitaptaki örnek analizlerinde incelenen araştır-
ma üniversitelerinin gelişimini anlamak için tarihsel ve küresel bir bağlam 
sağlamaktadır.

Ulusal kurumlar olarak araştırma üniversiteleri lisans öğrencilerinin az 
bir kısmına, genellikle en iyi ve başarılı olanlar, hizmet vermekte ve en iyi 
kalitedeki akademisyenleri çalıştırmaktadır. Bu kurumlar öğrencilerin dok-
tora düzeyinde eğitilmesinde önde gelen üniversitelerdir ve araştırma ha-
sılasının önemli kısmını oluştururlar. Daha küçük ülkeler belki sadece bir 
tane araştırma üniversitesine sahipken daha büyük ülkeler, yükseköğretim 
kurumları içinde azınlığını oluşturmasına rağmen daha fazlı sayıda araştır-
ma üniversitesine sahip olabilirler. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
4800 ortaöğretim sonrası kurumun belki 150 tanesi küresel anlamda araştır-
ma üniversitesidir; Hindistan 18.000 yükseöğretim kurumundan belki 10 
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tanesi, Çin’in ise yaklaşık 5.000 ortaöğretim sonrası kurumunun 100 tanesi 
böyledir.

Araştırma üniversiteleri birçok ülkede hem temel hem de uygulamalı 
olarak çok sayıda araştırma yaparlar ve fonların çoğunu araştırma için alır-
lar. Profesörler, araştırma yapmadaki nitelikleri bazında işe alınır ve araş-
tırmadaki hüner ve verimliliği doğrultusunda ödüllendirilir. Bu üniver-
sitelerin organizasyon, ödüllendirme yapısı ve aslında akademik kültürü 
araştırma üzerine odaklanmaktadır. Akademik değerlerin hiyerarşisinde, 
öğretim ve danışma hizmetleri önemli olmasına karşın, araştırma en üstte-
dir. Akademik toplumun çoğu, lisans öğrencileri de dahil, çoğunlukla araş-
tırmaya katılma fırsatına sahip olur ve araştırma kültürünü yaşarlar.

Yegane akademik misyonlarından dolayı, araştırma üniversiteleri sü-
rekli destek ve uygun çalışma koşullarına gereksinirler. Bütçeleri diğer üni-
versitelerden daha büyük ve öğrenci başına düşen harcama daha fazladır. 
Eğer kurumlar başarı olacaksa, finansal desteklerinin –çoğu ülkede genel-
likle kamu kaynaklarıdır– sürdürülmesi zorunludur. Önemli ölçüde otono-
mi– kademeler, programlar ve diğer akademik konularla ilgili karar vermek 
için– sağlanmalı ve akademik özgürlük önde gelmelidir.

Modern araştırma üniversitelerini anlamak için bu üniversitelerin 21. 
yüzyıldaki küresel koşulları, tarihsel dayanakları, yeni gelişmeler ve gele-
cekteki zorluklar incelenmelidir.

21. Yüzyılda Küresel Bağlam

Araştırma üniversiteleri küresel yükseköğretimin ve sosyal ortamın ta-
mamlayıcı parçalarıdır (OECD 2009; Altbach, Reisberg, and Rumbley 2010). 
Dünya çapında yükseköğretimin 21. yüzyıldaki önemli gerçeklikleri, öğren-
ci başvurularının kitleselleşmesini, özel sektörün rolünü ve kamusal yüksek- 
öğretimin özelleştirilmesini, yükseköğretimde kamu yararı özel yarar kar-
şılaştırılmasına dair sürmekte olan tartışmaları, Asya ülkelerinin akademik 
merkezler olarak yükselmelerini ve yakın tarihlerdeki, küresel ekonomik 
krizi ve onun yükseköğretim üzerindeki etkisini içermektedir.

Uygun yaş topluluğunun en az yüzde 30’unun yükseköğretime başvur-
masıyla, başvuruların kitleselleşmesi geçen yarım yüzyılda yükseköğreti-
min önde gelen gerçekliği olmuştur. 2000’den itibaren, ortaöğretim sonrası 
eğitim kayıtları dünya çapında 100 milyondan 150 milyonun epeyce üstüne 
çıkmıştır (OECD 2008) ve artış dünyanın birçok yerinde devam etmektedir. 
Önümüzdeki yirmi yıl içerisinde, başvurulardaki artışın yarısı Çin’de ve 
Hindistan’da olmak üzere neredeyse iki ülkede meydana gelecektir, ancak 
bu ülkelerin başvuru yaşındaki grubun, sırasıyla, yüzde 22 ve yüzde 10’unu 
kabul etmesi nedeniyle her ikisinde de işin çapı önemli ölçüde artma eği-
limindedir (Altbach 2009). Küresel büyüme daha fazla yaşam boyu kazanç 
ve fırsatları vaadettiğine inanılan diplomaya ulaşmak için nüfusun sürek-
li büyüyen kesiminin talebi ve bilgiye dayalı küresel ekonominin gereksi-
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nimleri tarafından teşvik edilir. Ancak, önemli finansal yansımalar, altyapı 
zorlukları, kaliteye yönelik sorunlar, ekonominin taşıyabileceğinden daha 
fazla üniversite mezunuyla işgücü piyasasında potansiyel olarak azalan ge-
tiri nedeniyle kitleselleşmenin içeriği muazzam olmuştur.

Diğer bir önemli olgu olan özel yükseköğretim, yeni değildir ancak ya-
pısı ve etkisi epeyce hızlı bir şekilde evrimleşmektedir. Kar amacı gütme-
yen özel sektör Doğu Asya’ya kuşaklar boyunca egemen olmuştur; Japon-
ya, Kore Cumhuriyeti; Filipinler; Tayvan ve Çin, öğrencilerinin yüzde 60 
ve 80 arasını özel üniversitelerde eğitmişlerdir. Kar amacı gütmeyen özel 
sektör Birleşik Devletler ve Latin Amerika ülkelerinde de güçlüdür. Küresel 
olarak, Roma Katolik üniversiteleri ve diğer dini okullar kendi ülkelerinde 
uzun süre önemli bir pay sahibi olmuş ve genellikle en iyi kalitede hizmet 
vermişlerdir. Örneğin, Birleşik Devletler’de dört yıllık 217 adet Katolik ku-
rum, dört yıllık özel yüksekokul ve üniversitelere kayıtların yüzde 20’sini 
oluşturmaktadır. Dünya çapında yaklaşık olarak 1900 adet Roma Katolik 
yüksekokulu ve üniversitesi faaliyet göstermektedir. .

Daha yeni bir olay ise, özel bir çalışma alanında öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılamaya odaklanan, devlet üniversitelerinin dolduramadığı boşlukları 
dolduran kar amaçlı özel kurumlardır (Altbach 1999). Japonya ve Birleşik 
Devlet’tekiler hariç araştırma üniversitelerinin hemen hemen özellikle dev-
let kurumları olmasından dolayı özel sektörün yükselişi, her ne kadar özel 
kurumlar nadiren yoğun araştırmayı arzulasa da, düzenlemeler ve kalite 
güvencesi açısından zorluklar göstermektedir. Özel yükseköğretim kap-
samlı biçimde kamu yararına hizmet etmesinin sağlanmasının zorluğu 21. 
yüzyılda yüksekokul eğitiminin önemli politik meselesidir (Teixeira 2009).

2008’de başlayan ekonomik krizin genelde yükseköğretimi özelde ise 
araştırma üniversitelerini nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor. Yükse-
köğretim finansmanında bazı ülkelerde ciddi kesintilere gidilmesinin ör-
nekleri vardır; 2010 ve 2011’de Birleşik Krallık’ta yüzde 20 oranında bütçe 
kesintisi ve Birleşi Devletler’in birçok yerinde devam eden devletin uygu-
ladığı kesintıler gibi. Japonya dışında, Asya ülkelerinin pek çoğu yükseköğ-
retim bütçelerinde kesinti yapmamışlardır ve aslında hem Çin hem de Hin-
distan ekonomik krize yükseköğretim harcamalarını, özellikle araştıma ve 
geliştirme için olmak üzere, ödenek ekleyerek tepki vermişlerdir. Bundan 
başka, kıta Batı Avrupa, ekonomik sıkıntıya rağmen, yükseköğretim bütçe-
sinde önemli bir kesinti yapmamıştır.

Ekonomik kiriz yüzünden yapılan bu harcama kararlarının sonuçla-
rı belirsizdir. Asya ve bazı açılardan kıta Batı Avrupa’da devam eden bir 
güçlenme söz konusuyken, devlet üniversitelerinin egemen olduğu büyük 
Anglo-Saxon ülkelerindeki yükseköğretim sisteminde araştırma üniversite-
leri alt grubu en azından geçiçi olarak, zayıflatılabilir. Akademik güç denge-
sinin Kuzey Amerika ve Avrupa’dan Doğu Asya’ya doğru bu yavaş kayışı, 
aslında, ekonomik durgunluk sırasındaki mevcut bu ekonomik yönelimler 
ve eğitim, araştırma ve geliştirme için harcama yapma konusundaki farklı 
yaklaşımlar tarafından hızlandırılabilir.
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Ayrıca, küresel bilgi ekonomisinin amansız mantığı ve sınır ötesi akade-
mik hareketliliğin gerçeklikleri yükseöğretimin yönünü ana hatlarıyla, araş-
tırma üniversitelerinin yönünü spesifik olarak etkiler (Marginson ve van 
der Wende 2009a). Nüfusun artan kesiminin ileri eğitim ihtiyacı, ekonomik 
gelişme için araştırmanın öne çıkmasıyla birleşince, araştırma üniversitele-
rinin profillerini yükseltti. Hem öğretim üyeleri hem de öğrenciler giderek 
uluslararası bir şekilde çalışmaktadır ve hareketlilik şu an, özellikle araştır-
ma üniversitelerini etkilemek üzere, modern yükseköğretimin yerleşik bir 
gerçeği olmuştur.

Tarihsel Arkaplan

Araştırma her zaman akademik kurumların önemli bir işlevi olmamıştır 
(Ben-David and Zloczower 1962). Aslında, modern araştırma üniversiteleri 
özellikle Wilhelm von Humboldt’un reform yaptığı Berlin Üniversitesi ol-
mak üzere, sadece 19. yüzyılın başlangıcına kadar dayanmaktadır– (Fallon 
1980). Ondan önce, üniversiteler büyük ölçüde öğretime ve hukuk, tıp ve 
teoloji gibi alanlarda uzman kişiler yetiştirmeye adanmıştı. Humboldtçu 
model önemli ölçüde araştırmaya odaklanmasına rağmen araştırmanın 
ulusal gelişim için yapılmasına ve temel araştırmadan fazla olmasa da uy-
gulamalı çalışmaya ağırlık veriyordu. Bu araştırma modelinden, kimya ve 
fizik gibi bilim dallarında ve ekonomi ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerdeki 
gelişmeyle birlikte disiplinel bir yapı ortaya çıktı.

Humboldt’un üniversitesi Prusya hükümeti tarafından finanse edilen 
bir devlet üniversitesiydi. Akademik personel devlet memuruydu ve yük-
sek sosyal bir itibara ve iş güvenliğine sahiptiler. Akademik uzamnlığın ya-
pısı hiyerarşikti ve kürsü sistemi üzerine kuruluydu. Humboldtçu düşün-
cede Lernfreiheit (öğrenme özgürlüğü) ve Lehrfreiheit (öğretim özgürlüğü) 
üniversitede otonomiyi ve akademik özgürlüğü önemli ölçüde kutsallaştır-
mıştır.

Prusya hükümeti bu yeni üniversite modeline destek oldu çünkü bu 
model ulusal gelişime ve Prusya’ya ve daha sonra Almanya’ya uluslararası 
güç ve etkiye ulaşmada yardım vadediyordu. İki ülkenin– Japonya ve Bir-
leşik Devletler– büyük bir şevkle Humboldtçu modeli benimsemesi önem-
lidir; her ikisi de, özellikle 19. ve 20. yüzyılda, kendilerini ulusal gelişime 
adamış ve yükseköğretimi bu gelişime bir yardımcı olarak görmüşlerdir.

Alman araştırma üniversitesinin başka bir biçimi olan Amerikan araş-
tırma üniversitesi de konuyla özellikle ilgilidir (Geiger 2004a). 19. yüzyı-
lın sonlarında, arazi bağışı yasalarından (Land Grant acts) sonra, Amerika 
üniversiteleri, tarım ve yeni gelişen tarım endüstrisi için bilimden yarar-
lanmaya odaklanan araştırmaların üzerinde durmaya başlamışlardı. Ame-
rika araştırma üniversitesi birkaç önemli açıdan Alman modelinden ayrıl-
maktaydı: (a) topluma hizmeti en önemli değer olarak vurguluyordu; (b) 
akademik uzmanlığın organizasyonu daha demokratikti, kürsü sisteminin 
hiyerarşisi yerine disiplin tabanlı bölümleri kullanıyordu; (c) yönetişimi ve 
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idari düzenlemesi daha katılımcı (akademisyenler tarafından) ve daha yö-
netilebilirdir (akranlar tarafından değil mütevelli heyet veya yönetim kuru-
lu tarafından seçilen dekanlar ve başkanlar tarafından).

Amerikan araştırma üniversitesi 20. yüzyılın ortalarına kadar baskın bir 
küresel model haline geldi (Geiger 1993, 2004). Araştırmada önemli miktar-
da harcama –kısmen Amerikan Savunma Departmanı tarafından sağlanırdı 
ve Soğuk Savaş askeri teknolijisiyle bağlantılıydı– devletten güçlü destek, 
etkili akademik yönetişim, çoğu eyalette araştırma üniversitelerini zirvede 
tanımlayan farklı bir akademik sistemin yaratılması ve canlı bir kar ama-
cı gütmeyen akademik sektörün bir araya gelmesiyle Amerikan araştırma 
üniversiteleri uluslararası ‘altın standart’ haline geldi.

Araştırma Üniversitesinin “Ruhu”

Araştırma üniversitesi sadece bir kurum değildir aynı zamanda bir dü-
şüncedir (Ben David 1977; Shils 1997a). Bir kavrama göre kurum yaratmak 
ve bunu sürdürmek kolay değildir. Araştırma üniversitesinin kalbinde, ta-
rafsız bir araştırma düşüncesi –bilgi için bilgi– yanı sıra araştırmanın daha 
uygulanabilir öğelerine ve de onun modern toplum için kullanımına kendi-
ni adamış akademik personel bulunmaktadır.

Araştırma üniversitesi işe alma ve kabul politikalarında, terfi standart-
larında ve çalışanlar ve öğrenciler için diploma koşullarında seçkin ve liya-
kata dayalıdır. Ancak, erişim, yıllardır yükseköğretim taraftarlarının önem-
li bir çağrısıyken, seçkin ve liyakata dayalı kelimeleri demokrasi çağında 
gerekli derecede popüler değildir. Ancak, araştırma üniversiteleri başarılı 
olmak için, bu özellikleri gururla beyan etmek zorundadır. Araştırma üni-
versiteleri demokratik olamazlar; onlar yeteneğin önceliğini tanır ve karar-
ları mükemmeliyetin amansız bir şekilde devam ettirilmesine dayanır. Aynı 
zamanda, öğretimde, araştırmada ve küresel bilgi ağına katılımda en iyisi 
–genellikle en üst sıraya yerleşmek gibi– olmayı istemelerinden ötürü seç-
kin kurumlardır.

Öğrenciler de üniversite ruhunun merkezi elemanlarıdır. Toplumdaki, 
ve belki dünya çapındaki, en başarılı genç insanlar arasından liyakata daya-
lı bir şekilde, ideal olarak, seçilmekle kalmayıp, aynı zamanda üniversitenin 
amaçlarına ve akademik değerlere uymak zorundadırlar. Yükseks derecede 
performans beklenmektedir.

Araştırma üniversitesi küresel bilgi ekonomisinde merkezi bir kurum 
olmasına rağmen ayrıca tepki ve eleştiri için ve de kültür, din, toplum ve 
değerler üzerine düşünmek için zaman ayıran bir kurumdur. Araştırma 
üniversitesinin ruhu fikirlere açıktır ve dogmalara meydan okumak için is-
teklidir.

Araştırma üniversiteleri topluma sıkı bir şekilde bağlı olmasından dolayı 
sıklıkla eleştirildikleri şekilde fildişi kuleleri değillerdir. von Humboldt Üni-
versiteleri olarak toplumun ve devletin ihtiyaçlarına sıkıca amaçlı biçimde 
bağlantılandırmıştır. Amerika’nın seçkin araştırma üniversitesi Wisconsin-
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Madison Üniversitesi’nin ilk rektörü üniversitenin sınırının devletin sınırı 
olduğunu belirtmiştir (Veysey 1965, 108-9). Bu ifade, toplumun ihtiyacına 
hizmet etme idealiyle birlikte bilginin oluşturulması ve yayılmasını sembo-
lize etmektedir.

Araştırma üniversitesi ruhunun diğer önemli öğesi –personel ve öğren-
cileriyle birlikte– akademik özgürlüktür (Shils 1997b; Altbach 2007). Araştır-
ma üniversitesi, akademik özgürlük olmadan, ne misyonunu gerçekleşti-
rebilir ne de bir dünya çapında üniversite olabilir. Geleneksel Humboldtçu 
akademik özgürlük düşüncesi personelin ve öğrencilerin kısıtlama olmak-
sızın öğretim, araştırma, yayın ve ifadeyi sürdürme özgürlüğüdür. Dünya-
nın birçok yerinde, akademik özgürlük düşüncesi herhangi bir başlık veya 
konu üzerine ifadeyi, belirli bilim veya bilimsel uzmanlık sınırının ötesini 
kapsayacak kadar genişletilmiştir. Akademik özgürlüğün önemli öğesi üni-
versitenin başlıca değeri olarak açık sorgulama kavramıdır.

Araştırma üniversitesi, özellikle de dünyanın en yüksek standartlarını 
arzulayan, özgün fikirler ve ilkeler üzerine kurulu özel kurumlardır. Araş-
tırma üniversitesi kendi ruhuna bütünüyle ve sürekli bağlı olmadığı taktir-
de başarılı olmayacaktır.

Bilimin ve Bilginliğin Dili

Üniversitelerin akademik kadro ve öğrenci akışına ve de sınırsız bilginin 
üretimi ve yayılmasına açık olan uluslararası kurumlar olmasından dolayı, 
bilimin ve akademisyenliğin dili merkezi bir öneme sahiptir. Öğretim ve 
yayın yapmak için Avrupa’nın en eski üniversiteleri ortak bir dil kullanıyor-
lardı: Latince. O zaman bile ünversiteler, Avrupa genelinden öğrencilere 
hizmet vererek ve genellikle farklı ülkelerden profesörler çalıştırarak ken-
dilerini uluslararası bir kurum olarak görüyordu. Bilgi Latince aracılığı ile 
dolaşıyordu. Arapça ve Yunanca kitapların Latinceye çevrilmesi ve bu bil-
ginin Avrupa’ya girmesi o eski yıllardaki önemli işti. Daha sonra, Protestan 
Reform’un sonucu olarak, kendi ülkelerinde ulusal diller üniversitelerde 
egemen olmaya başladı ve üniversiteler uluslararası yerine ulusal kurumlar 
haline geldiler.

Fransızca Aydınlanma Çağında ve Napolyon Dönemi’nde bilimin baş-
lıca dili olmuştur. Almanca 19. yüzyılda araştırma üniversitesinin yükseli-
şiyle birlikte önemli bilim dili haline gelmiş ve yeni bilimsel dergilerin pek 
çoğu Almanca yayınlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda, 
Amerikan araştırma üniversitesinin ve üniversite sisteminin yükselişiyle (a) 
Avustralya, Kanada, Yeni Zellanda ve Birleşik Krallık gibi İngilizce konu-
şulan ülkelerde; ve (b) Güney Asya’da Hindistan ve Pakistan ve Afrika’da 
Gana, Kenya, Nijerya, Güney Afrika ve Zimbabwe gibi eski İngiliz kolonile-
rinde İngilizce bilimsel iletişimin temel dili olarak etkinlik kazandı. Asya’da 
Hong Kong1 ve Singapur, üniversitelerinde İngilizceyi kullanan güç mer-
kezleri olarak ortaya çıktı.
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21. yüzyılın başında İngilizce bilimsel iletişimin hemen hemen evrensel 
bir aracısı olmuştur (Lillis and Curry 2010). Bugün, İngilizce konuşmayan 
ülkelerin üniversitelerinde İngilizce, belirli alanlarda, değişen miktarlar-
da eğitim dili olarak kullanılmaktadır. Örneğin, birçok Arapça konuşulan 
ülkeyle birlikte Çin ve Kore’de İngilizce, bilimsel alanlarda ve işletme gibi 
uzmanlık alanlarında eğitim dili olarak kullanılmaktadır. Daha önceden 
eğitim dili olarak Bahasa Malezyacasını kullanan Malezya’da İngilizce, baş-
lıca eğitim dili olmuştur. Avrupa kıtasında İngilizce, işletme ve mühendislik 
gibi küresel açıdan uygun olarak farzedilen ve hareketli olan alanlarda eği-
tim dili olarak kullanılmaktadır.

En etkili akademik dergiler ve bilimsel internet siteleri İngilizce olarak 
yayınlanmakta ve dünyanın birçok yerindeki üniversiteler profesörleri-
nin kaliteli bilimin kanıtı olarak makalelerini İngilizce olarak yazmalarını 
desteklemekte, hatta talep etmektedir. İletişim ve akademik ilerleyiş için 
İngilizce kullanımına verilen önemin uygunluğu üzerine birçok tartışma 
vardır. Ancak, aslında, şu an İngilizce bilimin ve bilgin olamanın dilidir ve 
öngörülebilir gelecekte İngilizcenin egemen kalması olasıdır. Bazı analistler 
(Lilly ve Cury 2010), dünya genelindeki akademisyenlerin, Birleşik Krallık, 
Birleşik Devletle ve diğer metropolitan ülkelerdeki editörlerin ve kurulların 
değerlerini yansıtan başlıca İngilizce dergilerin (akademik) metodolojilerini 
ve örneklerini kullanmaya zorlandıklarını işaret etmektedirler. Ana dilleri 
İngilizce olmayan yazarların çalışmalarının bu nüfuzlu yayınlar tarafından 
kabul edilmesi gerçekten daha zordur. En iyi dergiler, üniversiteler dünya 
çapında bilim insanları ve bilginlerinin bu dergilerde yayınlan yapmasını 
istediği için fazlasıyla seçicidir ve başvuruların sadece yüzde beş veya onu-
nu kabul etmektedir.

Bu kitapta sunulan bazı örnek incelemelerinin de gösterdiği gibi, araş-
tırma, öğretim ve bilimde İngilizcenin etkisi 21. yüzyılda dünya çapında 
üniversitelerin gerçekliklerinden biridir. Bilim insanları İngilizce kullanan 
metropolitan akademik sistemin normlarına ve değerlerine uymaları için 
her yerde baskı altında oldukları için, İngilizce, bir bakıma akademik neo-
sömürgeciliğin de dilidir.

Özel Bir Tür Profesör

Daha önce belirtildiği gibi, akademik topluluk herhangi bir araştırma 
üniversitesinin temsilcisidir. Dolayısıyla, akademisyenlerin öğretimlerini 
ve araştırma sorumluluklarını en yüksek düzeyde icra edebilmeleri için iyi 
eğitimli olmaları gerekmektedir. Araştırma kültürüne bağlılıkları güçlü bir 
kararlılık da gerektirmektedir. Her ülkede akademik uzmanlık için norm ol-
madığı halde, araştırma üniversitelerinin akademik personeli genel olarak 
doktora veya onun denginin sahibidir, ülkelerindeki veya yurt dışındaki en 
iyi üniversitelerde çalışmışlardır.

Araştırma üniversitesi profesörü, tıpkı kurumun kendisi gibi, rekabetçi 
ve katılımcıdır. Bu akademisyenler, hem bilimi ilerletmek hem de kariyer ve 
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saygınlık geliştirmek amacıyla bilime ve akademisyenliğe hizmet arzusuyla 
doludur. Aynı zamanda, özellikle bilim alanında, takım halinde çalışırlar ve 
işbiliğinin önemini bilirler.

Araştırma üniversitesi profesörleri birçok bilimsel makale ve kitapların 
oluşumuna önemli ölçüde katkıda bulunurlar. Yayın yapma hızları akade-
mik meslek ortalamalarının üzerindedir (Haas 1996). Aslında, belki de, en 
bilinen akademik dergilerde görülen makalelerin yüzde 90’ı muhtemelen 
araştırma yoğunluklu üniversitelerdeki profesörler tarafından yazılmakta-
dır.

Birçok akademisyenin yarı zamanlı çalıştığı ve fazla bir iş güvenliğine 
sahip olmadığı bir dünyanın aksine araştırma üniversitelerindeki profesör-
lerin, çoğu tam zamanlı çalışır, kadro güvenceleri vardır ve çok değilse de 
kendilerini ve ailelerini geçindirecek kadar yeterli maaş alırlar. Diğer bir 
deyişle, araştıma üniversitesi profesörleri, kendi akranlarına göre ayrıcalık-
lı akademisyenlerdir. Araştırma üniversitesinin başarılı olması için, akade-
misyenlerin en iyi şekilde çalışmalarını sağlayacak olan çalışma koşulların-
dan memnun olmaları zorunludur.

Araştırma üniversitelerindeki profesörlerin, öğretim sorumlulukları ti-
pik olarak azdır; araştırma üstlenmeleri ve yayınlamaları için zaman verilir. 
Birçok gelişmiş ülkenin araştırma üniversitelerinde öğretim yükümlülük-
leri her dönem için nadiren iki dersten fazladır ve bazı kurum ve disiplin-
lerde bu sayı ikiden az olabilir. Birçok gelişen ülke örneğinde olduğu gibi 
öğretim yükümlülüklerinin daha yoğun olduğu yerlerde araştırma isteği ve 
verimlilik daha düşük olma eğilimindedir.

Araştıma üniversitesi profesörleri zihinlerinde ve sıklıkla da işlerinde 
uluslararası olma eğilimindedirler. Farklı ülkelerdeki meslektaşlarıyla artan 
bir işbirliği içerisindedirler ve bazen uluslararası hareketlidirler, çalışma ko-
şullarının, ücretlerin ve tesislerin en iyi olduğu üniversitelerin iş teklifleri-
ni kabul ederler. Bu durum gelişen ülkelerden gelen beyin göçüne katkı 
yapar. Fakat, geçmiş yıllarda başlayarak, uluslararası zihniyette olan bazı 
akademisyenler bazen iki veya daha fazla ülkede görev alarak birden faz-
la ülkede çalışmaktadır. Araştırma üniversitesi profesörleri aynı zamanda 
ulusal bir ortamda görev yaparlar –doğal olarak ulusal kurumlar tarafın-
dan görevlendirilirler– ve yerel ve ulusal yükümlülükleri yerine getirmeleri 
beklenir. Antik Roma Tanrısı Janus gibi, bir seferde birçok yöne bakmak 
zorundadırlar.

Bu akademisyenler ilgi alanları ve aktiviteleri açısından da yerel olmak 
yerine çok ulusludurlar (Gouldner 1957). Profesyonel bağları kendi ülke-
lerindeki üniversite meslektaşlarıyla birlikte olmak yerine disiplinlerindeki 
dünya çapında diğer meslektaşlarıyla olma eğilimindedir. Bilimsel konfe-
ranslara katılarak, yurt dışındaki meslektaşlarıyla birlikte çalışarak ve aktif 
bir şekilde sınır ötesi bilimsel iletişimde yer alarak küresel bilgi ağına doğ-
rudan katılırlar. Tipik olarak, çalıştıkları üniversitelere bağlılıkları azdır ve 
daha iyi koşullar, ücretler ve daha yüksek itibar sunulduğu takdirde, bazen 
yurt dışı olmak üzere, gitme arzusundadırlar. Ve bilimsel görünürlükleri 
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nedeniyle, genelde bu gibi hareketlilikte daha büyük fırsatlara sahiplerdir. 
Sosyolog Burton Clark’ın belirttiği gibi akademisyenler “küçük dünyalarda, 
farklı dünyalarda” yaşarlar (Clarks 1987).

Araştırma üniversitlerinde çalışan akademisyenler bütün akademik 
mesleğin küçük fakat inanılmaz derecede önemli parçalarıdır. Bu yüzden, 
yönelimleri ve bakış açıları bir bütün olarak akademik mesleğin üzerinde 
önemli bir etkiye sahiptir. Aslında, onlar nadir ve özel bir türdür.

Yönetişim ve Liderlik

Yönetişim, yönetmekten farklı olarak, akademik kararların nasıl alınma-
sı gerektiği ile ilgilenir. Ortaöğretim sonrası eğitim kurumlarının hepsi hem 
yönetilir hem de sevkedilir. Dahası, onlar, en iyi şekilde, bilim insanları top-
luluğudur. Kuşkusuz ki üniversitler, karmaşık yönetim gereksinimleriyle 
fazlasıyla büyük bürokrasilerdir (Shattock 2010); fakat bazı temel yönlerden 
diğer büyük organizasyonlardan farklılardır. Birinci olarak, başarılı olmak 
için, üniversiteler, öğreten ve araştırma yapanları (akademik topluluk) ku-
rumun karar almasına (yönetişim) dahil etmek zorundadırlar (Rosovsky 
2000). Araştırma üniversitelerinin kurumun önemli karar alma düzenleme-
lerinde akademik personelin tam katılımına özellikle ihtiyacı vardır. Araştır-
ma üniversitelerinde genellikle profesörlere ait bir güce ve diğer akademik 
kurumların aksine daha güçlü bir akademik otonomi güvencesine sahiptir. 
İkinci olarak, yönetime mutlaka doğrudan katılmasalar da, öğrenciler de 
akademik toplumun önemli paydaşları olarak dahil edilmelidir.

Akademik liderlik, karmaşık ve fazlasıyla göze çarpan akademik orga-
nizasyonlar döneminde artan bir öneme sahiptir. Üniversite başkanının, 
rektör yardımcısının ve rektörün rolü idari ve akademiktir. Bazıları üniver-
site başkanlarının en iyi akademisyenler olmasını tartışırken diğerleri de 
başarılı yöneticileri, bazen akademi dışından, lider olarak onaylamaktadır 
(Goodall 2009). Araştırma üniversitelerinde, başkanlar akademik bir saygın-
lığa sahip olmalı ve kurumun akademik misyonuyla iligili derin bir bilgi ve 
saygı sergilemelidir. Aynı zamanda, üniveristeyi toplumda temsil edebil-
meli ve bunu, merkezde olma ve kurumun önemi için yapmalıdır. Modern 
akademik liderlik gittikçe karmaşıklaşan ve çok yönlü bir hale gelen bir gö-
revdir ve yetenekli liderler bulmak zordur.

Bağımsız akademik ayrıcalıklar –kabul üzerindeki kontrol, profesörlerin 
işe alımı ve çıkartılması, müfredat ve diploma verilmesi– profesörlere ait 
yükümlülüklerin merkezindedir. En iyi modern üniversiteler, önemli aka-
demik kararların düzenlenmesinde yönetimi akademisyenlerle paylaşır ve 
amirler ve yöneticiler kaynaklar, tesisler ve yönetsel konulardan sorumlu-
durlar. Akademik yönetişim modelleri araştırma üniversitelerinde birinden 
diğerine değişmektedir. Bazen öğrecileri de içine alan akademisyen temsilci 
kurulları karakteristiktir. Kontolün, kısa vadeli görevler için kendi kıdemin-
dekiler arasından rektör seçen kıdemli öğretim üyeleri tarafından yapıldığı 
geleneksel Avrupa modeli, üniversite liderleri için aranan birçok yeteneğin 
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(daha önce belirtildiği gibi) ışığında bakıldığında muhtemelen artık uygula-
nabilir değildir. Bilimin, öğretim ve araştırma önceliğinin garantisi ne olursa 
olsun akademik topluluk, araştırma üniversitesinin önemli akademik un-
surlarını şekillendirmede ve denetlemede önemli bir role sahip olmalıdır.

Temel Araştımaya Karşı Uygulamalı Araştırma

Araştırma üniversiteleri birçok alanda ve disiplinde araştırma yapar. 
Araştırma üniversiteleri, birkaç ülkede özel ortaklıklar (eczacılığa ait şirket-
ler gibi) ve bilimsel akademiler tarafından birleştirilen temel araştırmanın 
başlıca kaynaklarıdır ve bu yüzden bilimsel ilerleme için önemli yükümlü-
lüklere sahiptirler. Temel araştırma kamu yararı işlevinin en iyi örneğidir; 
temel bilimden kimse doğrudan bir çıkar sağlamaz. Dahası temel araştırma, 
özellikle pozitif bilimlerde ve biyomedikal alanlarda, genellikle pahalıdır. 
Birçok ülkede temel araştırmanın finansmanı sorun olmuştur. Ancak, araş-
tırmanın daha ucuz olduğu sosyal ve beşeri bilimlerde, bunun yararı hak-
kında sorular gündeme gelmiştir.

Aynı zamanda, üniversite-endüstri bağlantısında ve genelde gelir geti-
ren araştırma ürünlerinde uygulamalı araştırmaya daha çok vurgu vardır. 
Üniversitenin geleneksel akademik misyonu ve genellikle şirketlerden araş-
tırma geliri elde etme arzusu arasındaki çelişki, genellikle çıkar çatışması ve 
bazen uygunsuz ilişkiler yaratmıştır (Slaughter and Rhoades 2004). Mali is-
tikrarı sağlamak amacıyla temel araştırmanın gerilemesini engellemek için 
uygun bir denge tutturmak zor bir iş olacaktır.

California Yükseköğretim Master Planı

Amerika araştırma üniversitesi modeli geniş ölçüde altın standart olarak 
düşünülür ve küresel çapta taklit edilir. Amerika devlet araştırma üniver-
sitelerinin en iyi örnekleri California Üniversitesi sistemindekilerdir. 1960 
yılında kurulan Yükseköğretim için Master Planı, araştırma mükemmelli-
ğiyle birlikte erişimin ve kitleselleşmenin sağlanması için farklı bir devlet  
yükseköğretim sistemi organize etmenin etkili bir yolunu oluşturur. Cali-
fornia Üniversitesi, Berkeley’de rektörlük yapan, daha sonra 1952 ile 1967 
yılları arasında California Üniversitesi sisteminin başkanı olan Clark Kerr, 
hem Master Planı’nın yaratılmasında hem de California Üniversitesi’nin ve 
oun Berkeley’deki en iyi örneğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oyna-
mıştır (Kerr 2001; Pelfrey 2004).

California Master Planı, üç sistemin açık bir şekilde işlev yönünden 
farklı olduğu, fakat sistem eklemlemesi üzerinden bağlandığı üç aşamalı 
California devlet yükseköğretim sistemini kurmuştur. Bu düzenleme ya-
rım yüzyıldan fazla bir süredir başarılı bir şekilde işlemektedir. Berkeley 
yerleşkesinin öncülük ettiği bu üniversiteler eyaletteki liselerden en iyi ilk 
sekiz öğrenciyi kabul etmektedir ve araştırma misyonu vardır. Bir sonraki 
aşama, 433,000 öğrenciyi kabul eden 23 yerleşkeli California Eyalet Üni-
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versitesi sisteminden oluşmaktadır. Bu kurumlar lisans ve yüksek lisans 
derecesi sunarlar ancak doktora derecesi yoktur ve California Üniversitesi 
sistemindeki akademisyenlerle eşit derecede yoğun araştırma sürdürmeleri 
beklenmez. Üçüncü aşama ise 112 yerleşke ve 3 milyon öğrencisiyle birlikte 
Birleşik Devletler’deki en büyük sistem olan, bölge yüksekokul sistemidir. 
Bu aşamadaki yüksekokulların özünde öğretim ve hizmet vardır; araştırma 
kapasitesi veya beklentisi çok azdır veya hiç yoktur. Finansman şekilleri, 
misyonlar ve yönetim, California sistemindeki üç aşama arasında farklıdır 
ve eyalet düzenlemeleri devlet yüksekokullarının ve üniversitelerin farklı 
misyonlarını devam ettirmiştir. Master Planı California yükseköğretim sis-
temine baştan sona farklılaşma uygulamıştır ve yarım yüzyıldan daha fazla 
bir zamandır eyalet yararına hizmet eden tayin edici ve etkili bir yenilik ola-
rak sürmektedir. Master Planı kaynak dağıtımını verimlilik esas amacıyla 
yaparak, California Üniversitesi, Berkeley’deki gibi en iyi araştırma üniver-
sitelerinde mükemmelliğe bağlılığı da kurumsallaştırmaktadır.

Master Planı’nın mimarı Clark Kerr sistemin araştırma üniversitelerinin 
önemli nitelikleriyle ilgili vizyon sahibiydi ve bu nitelikler dünyanın en iyi 
üniversitelerinden olan California Üniversitesi, Berkeley için önde gelen ni-
teliktedir. Öncelikle, üniversitenin iç yönetişimi esas olarak profesörlerin 
elindedir; akademik politika ve yön ile ilgili ana kararlar, yöneticiler tara-
fından getirilmiş olsa bile, akademisyenlerden öneri alır. Bu paylaşılan yö-
netişim üniversite nosyonunda önemli bir yer tutar. İkinci olarak, Berkeley 
yerleşkesi öğretim kadrosunun görevlendirilmesi ve terfisi, öğrencilerin 
kabulü ve diğer yönler gibi tüm faaliyetlerinde kesin olarak liyakata daya-
lıdır. Üçüncü olarak, araştırma ve öğretim iç içe geçmiş olsa bile, araştırma 
daha üstündür. Dördüncü olarak, akademik özgürlük, akademik toplulu-
ğun temel değeridir. Beşincisi, üniversitenin hizmet misyonu her zaman 
esas önemde olmuştur. Baştan beri üniversite toplumla, özellikle California 
eyaletiyle, sıkı bağlar kurmuştur.

Şu ana kadar, California Üniversitesi Califonia eyaletinden nispeten bol 
miktarda fon almış, her yerleşke kurumsal misyonuna ve boyutuna göre 
birbiriden bağımsız bir şekilde finanse edilmiştir. Şimdi, yapılan son büt-
çe kesintisiyle birlikte, Berkeley’in faal bütçesine eyalet yardımı, hemen 
hemen bütün öğretim üyelerine maaşlarını ödemesine karşın, gerekenin 
neredeyse çeyreğidir. Üniversitenin kalan geliri öğrencilerin harç ve üc-
retlerinden, araştırma fonları ve gelirinden, fikri mülkiyetin satışı ve diğer 
kaynaklardan türetilmektedir. Bu düzeydeki devlet desteği bazı iyi dereceli 
üniversiteler için doğaldır ve Birleşik Devletler’deki kamusal yükseköğreti-
mine olan devlet desteğinin düştüğünün göstergesidir. Kuşkusuz Califor-
nia ciddi ve belki de uzun süreli finansal ve başka sorunlarla karşılaşmada 
yalnız değildir (Lyall and Sell 2006) ve şu anki ekonomik krizin olumsuz 
etkisi onun yükseköğretim sisteminin tamamında görülmektedir.

Birçok araştırma üniversitesi gibi, California Üniversitesi, Berkeley aynı 
zamanda uluslararası, ulusal ve yereldir. Dünya genelinden elemen ve 
öğrenci toplayarak geniş çapta uluslararası bir erişime sahiptir. Üniversi-
tenin akademik departmanları ve merkezleri bütün disiplinlerdeki ulusla-
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rarası konularla ilgilidir. Ulusal etkisi ulusal ajanslar ve federal hükümet 
tarafından desteklenen ev sahibi labaratuarlar tarafından desteklenen araş-
tırmalarla ilgilenmeyi içermektedir. Daha az bilinen nokta, üniversitenin 
diplomasız kurslar, halkla ilişkiler ve benzer çabalar gibi özel eğitim prog-
ramlarıyla eyalet çapında ve yerel topluluklara hizmet sunan çabasıdır.

Clark Kerr, kendi üniversite modelinin zorluklarından farkındaydı. Kla-
sik kitabının, Üniversitelerin Yararları (2001), son bölümünde, diğer şeyle-
rin dışında, “devlet yetersizliği” olarak adlandırdığı kavrama kayıtların ve 
araştırmaların çoğlaması, bilgi teknolojisinin etkisi, kar amacı güden özel 
sektörün yükselmesi, demografik değişiklikler, akademik derecelerin eko-
nomik çıkarlarındaki farklılıklar ve diğer zorluklar bağlamında değinmiştir.

Araştırma Üniversitesinin Günümüzdeki Durumu

Charles Dickens’ı başka sözlerle yazacak olursak, bunlar araştırma üni-
versiteleri için en iyi zamanlar ve en kötü zamanlardır. Araştırma üniver-
sitesinin önemi hemen hemen her ülkede, yaygın olarak kabul edilmek-
tedir. Uluslararası akademik ilişkilerin öne çıkışı ve araştırmanın küresel 
bilgi ekonomisindeki rolü, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istikrarda 
önemli algılanmaktadır. Ancak birçok ülke araştırma üniversitesi kurmanın 
ve bunun sürdürülmesinin karmaşıklığını ve kaynak gereksinimini anla-
mamaktadır (2009).

21. yüzyılın başları, artık, araştırma üniversitelerinin daha önce var ol-
madığı ülkelerde ortaya çıktığı ve mevcut kurumların da güçlendirildiği bir 
dönemdir. Ayrıca araştırma üniversitelerinin uluslararasılaşma zamanıdır.

Küresel sıralamada üst basamaklardaki yerleri aracılığı ile tanımlanan 
başarılı araştırma üniversitelerinin bazı nitelikleri aşağıdaki gibidir:

• Bütün başarılı araştırma üniversiteleri akademik hiyerarşinin zirve-
sinde oldukları ve misyonları için uygun destek aldıkları farklılaşmış 
akademik sistemin parçalarıdır.

• Japonya ve Birleşik Devletler dışındaki araştırma üniversiteleri bü-
yük bir çoğunulukla devlet kurumlarıdır. Latin Amerika’daki bazı 
Roma Katolik üniversitelerinde ve Türkiye’de özel araştırma üniver-
siteleri ortaya çıkmasına rağmen özel sektör bir araştırma üniversite-
sini nadiren desteklemektedir.

• Araştırma üniversiteleri, üniversite dışındaki araştırma kurumların-
da rekabetin az olduğu veya hiç bulunmadığı yerlerde ya da üniver-
sitelerle bu gibi kurumlar arasında güçlü bağların olduğu yerlerde 
çok başarılıdır. Rekabetin araştırmada yeniliği teşvik etmesi nedeniy-
le bu durumun belki mantıksız görünmesine karşın araştırmaların 
üniversiteler ve araştırma kurumları arasında seyreltilmeleri en iyi 
araştırmacıları sınıflardan ve yerleşkeden silerek ve disiplinlerarası 
kapasiteyi kısıtlayarak yetenek havuzunu zayıflatabilir. Rusya Fede-
rasyonu ve Çin gibi ülkelerdeki bilim akademisi sistemi, Fransadaki 
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Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi ve bazı diğer farklı araştırma mo-
dellerinin üniversitelerle bu tür bağlantıları genellikle eksiktir. Bazı 
ülkelerde, üniversiteleri güçlendirme amacıyla, araştırma kurumları-
nı ve en iyi üniversiteleri daha iyi şekilde entegre etme –bazı durum-
larda birleştirme– çabası vardır.

• Araştırma üniversiteleri, pahalı kurumlardır. En iyi personelin ve öğ-
rencilerin dikkatini çekmek ve en üstün araştırma ve öğretim için 
gerekli olan altyapıyı sağlamak için diğer üniversitelerden daha faz-
la ödenek talep ederler. Her öğrencinin maliyeti kaçınılmaz olarak 
diğer tüm yükseköğretim sistemi ortalamasından daha yüksektir. 
Öğretim kadrosu için yeterli maaş, iyi donanımlı kütüphaneler ve 
laboratuarlar ve başarılı ancak ihtiyaç sahibi öğrenciler için burs yar-
dımı gerekli olan harcamalara örnektir.

• Araştırma üniversitelerinin yeterli ve sürdürebilir bütçelerinin ol-
ması zorunludur; Zaman içerisinde meydana gelen yetersiz ödenek 
veya ciddi bütçesel dalgalanmalar üzerinde başarılı olamazlar.

• Aynı zamanda, araştırma üniversiteleri önemli derecede gelir üretme 
potansiyeline sahiptir. Diplomalarıyla gelen itibar, akademik progr-
mın üstün kalitesi ve en iyi profesörlere erişim nedeniyle öğrenci-
ler genellikle bu tür kurumlara daha yüksek harç ve ücret ödemek 
için isteklidir. Diğer ortaöğretim sonrası eğitim kurumlarından daha 
yüksek harç alan araştırma üniversiteleriyle ilgili Birleşik Krallık ve 
Birleşik Devletler’in bazı eyaletlerinde güncel tartışmalar daha fazla 
gelir ihtiyacını ve farklılaşan harç ücretlerinin olası başarısını yan-
sıtmaktadır. Araştırma üniversiteleri ayırca piyasada bir değeri olan 
fikri mülkiyeti ve diğer icatları ve yenilikleri üretmektedir. Buna ek 
olarak, bazı ülkelerde araştırma üniversiteleri –kısmen prestijleri ne-
deniyle– üniversite için gelir oluşturmasına yardımcı olma amacıyla 
hayırsever hibeler sağlayabilirler.

• Araştırma üniversiteleri, pahalı öğretim alanları, kütüphaneler ve 
laboratuvarlar anlamına gelen kendi misyonlarıyla orantılı olarak fi-
ziksel tesisler talep etmektedir. Ayrıca gelişmiş bilgi teknolojisi de ge-
rekmektedir. Araştırma üniversitelerinin altyapılarının inşası, bakımı 
ve periyodik olarak geliştirilmesi hem pahalı hem de karmaşıktır.

Daha öncede de belirtildiği gibi araştırma üniversitelerinin gereksinim-
leri çeşitlidir: Fiziksel ve insana ilişkindirler, fakat ayrıca öğretim, araştırma, 
hizmet ve akademik standartları içeren akademik çalışmalara ilişkin ilkeler 
içermektedirler.

Şimdiki ve Gelecekteki Zorluklar

Araştırma üniversiteleri, az çok farklı niteliklerde olmasına rağmen, yük-
seköğretimin genelde karşılaştığı zorlukların pek çok benzeriyle karşılaşır. 
Tabiki burada tartışılan sorunlar ülkeleri ve kurumları farklı şekillerde etki-
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lemekte ve, belli ölçüde, her yerde hissedilmektedir. Bu ve diğer sorunlarla 
ilgilienerek ulusal ve karşılaştırmalı deneyimlerden daha fazlası öğrenilebilir.

Finansman

Araştırma üniversitesinin başarısının merkezinde yeterli ve istikrarlı fi-
nansman vardır. Araştırma üniversiteleri fikri ürünlerin satışı ve danışman-
lık aracılığı ile potansiyel hayır sahiplerinden ve öğrenci harçları ve okul üc-
retlerinden kendi paralarını çıkarmakta giderek daha fazlasıyla zorlanıyor 
olacaklar. Araştırma üniversiteleri daha yüksek harç ücreti almada diğer 
ortaöğretim sonrası kurumlardan daha fazla potansiyele sahiptir. Birleşik 
Devletler’deki özel araştırma üniversiteleri bunu çoktan uygulamaktadır. 
Fakat, dünya genelindeki devlet araştırma üniversitelerinin çoğu, eğitimin 
daha yüksek maliyeti ışığında ve öğrencilerin araştırma üniversitesinden 
daha iyi ve daha prestijli bir diploma almak için daha fazla ödemeye is-
tekli olmalarında bile tarihsel düzenlemeler ve yasal kısıtlamalar nedeniyle 
yüksek ücret almalarına izin verilmemektedir. Daha önce belirtildiği gibi, 
Birleşik Krallık ve Birleşik Devletlerin bazı eyaletlerinde bu konularda tar-
tışmalar olmaktadır. Araştırma üniversitelerinin daha fazlaya mal olduğu 
ve tamamiyle hükümet yardımına bel bağlamadan kaynaklarını arttırabil-
meleri gerektiği açık bir şekilde ortadadır.

21. yüzyılın başlarındaki küresel ekonomik krizin araştırma üniversi-
telerinin üzerinde önemli bir etkisi oldu. Daha önce belirtildiği gibi, etki-
leri dünya üzerinde değişiktir; ama genel sonuç potansiyel olarak Doğu 
Asya’daki üniversitelerin artması olmuştur. Doğu Asya ülkeleri ekonomik 
fırtınayı Batılı emsallerine göre daha iyi bir şekilde atlatmıştır ve küresel 
araştırma elitinin en üst sıralarına katılmak istemektedirler. Örneğin, Hin-
distan yükseköğretim yatırımlarını 2010’dan beri yüzde 31 artırmıştır ve 
Çin ülkenin önde gelen üniversitelerinin desteklenmesinde, üstün başarı 
programlarını finanse etmeye devam etmektedir.

Özerklik

Hesap sorulabilirliğin arttığı bir dönemde, araştırma üniversiteleri yö-
netsel özerkliklerini sürdürmede ve temel akademik kararlarını kontrol 
etmede zorlanacaktır. Araştırma üniversiteleri, genellikle, bürokratik kural-
lara maruz kalan devlet kurumları olma ve karmaşık bürokratik akademik 
sistemin parçası olmanın rahatsızlığı içindedir. Araştırma üniversiteleri mü-
kemmelliğe doğru kendi yollarını çizmek ve kendi kaynaklarını yönetmede 
özerklik talep etmesine karşın çok sayıdaki paydaşa katma değeri ve uygun 
olduklarını kanıtlama sorumluluğu birçok araştırma üniversitesinin tarihi 
özerklik normlarına zarar vermektedir.

En İyi ve En Parlak

Ulusal araştırma üniversiteleri fazlasıyla rekabete dayalı hale gelen kü-
resel akademik piyasada hem öğretim üyesi hem öğrencilerin yeteneklile-
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rin dikkatini çekmekte giderek zorlanıyor olacaklar. Üniversiteler sadece 
diğer üniversitelerle rekabet etmekle kalmaz aynı zamanda yerleşke dışın-
daki büyüyen ve iyi ücret veren bilgi sektörüyle de rekabet etmektedir ve 
genellikle akademik maaşların dışarıdaki ücretlerle denk olmadığını görü-
yorlar. Gelişen ve orta gelirli ülkelerdeki iyi akademisyenler yutdışındaki 
üniversiteler tarafından da cezbedilmektedir. Ayrıca son yıllarda en iyi öğ-
renciler burslar, üstün akademik koşullar ve prestij ile en iyi üniversiteler 
tarafından cezbedilmektedir. Öğretim kadrosunu elde tutmak zor olsa da, 
en azından mütevazi bir şekilde rekabet edebilen bir maaş ve iyi çalışma 
şartları sunan üniversiteler üstün yetenekleri tutmada oldukça başarılı ola-
bilirler. Fakat bu, her ülkede devam eden bir mücadeledir.

Özelleştirme

Araştırma üniverstileri, belirtildiği gibi, hemen hemen her ülkede dev-
let üniversiteleridir. Devlet üniversitelerinin özelleştirilmesine dair baskı-
lar –devlet ödeneğinin azalmasının bir sonucu olarak– neredeyse her yer-
de bulunmaktadır. Bu eğilim çoğunlukla araştırma üniversitelerine zarar 
vermektedir çünkü bu kurumlar temel araştırmalar ve pek çok disiplinde 
öğrencilerin eğitimi gibi aktivitelerde esas olarak kamu yararına bağlıdır-
lar. Eğer araştırma üniversiteleri, öğretim kadrosuna ödeme yapması için 
piyasaya bakmaya ve bununla ilgili harcamaları karşılamaya zorlanırsa, bu 
politika kalite ve araştırmalarının odak noktasına zarar vermede gerçek bir 
potansiyele sahiptir ve temel misyonlarının zedeler (Geiger 2004b). Para 
bulma ve akademik özerklik arasındaki gerilim dikkatli bir şekilde yönetil-
melidir.

Küreselleşme

Küreselleşme araştırma üniversiteleri içim hem yarar hem de bir felaket-
tir (Knight 2008; Marginson and van der Wende 2009b). Araştırma üniver-
siteleri küresel bilgi iletişiminin ve ağının merkezinde yer alırlar. Araştırma 
üniversiteleri, yeni fikirleri ve bilgileri yükseköğretim sistemine ve tabi ki 
ülkeye kanalize etmekte ve akademik toplumun uluslararası bilime katıl-
masına olanak vermektedir. Internet çağında, herhangi bir yerde bireyler 
küresel bilgiden yararlanabilir, fakat araştırma üniversitelerinin kaynakları 
ve akademik topluluğu uluslararası katılımı daha kolay ve etkili hale getirir. 
Birçok ülkede, araştırma üniversiteleri yeterli derecede küresel ağa bağla-
nan belki de tek kurumdur. Bu yüzden, araştırma üniversiteleri bilimsel 
katılım için iki yönlü bir sokaktır.

Aynı zamanda, birçok üniversite için küreselleşme bir zorluk teşkil et-
mektedir. Öğretim kadrosu ve öğrenciler için küresel akademik piyasa en 
iyi öğrencilerin ve personelin cezbedildiği bir yer anlamına gelmektedir. 
Reklam ve araştırma kriterleri için uluslararası başlıca dergilere olan aşırı 
güven, çevre araştırma üniversitelerdeki öğretim kadrosunu zarara sokar. 
Küreselleşme diğerlerine göre merkezdeki üniversiteleri destekleme eğili-
mindedir; bilimin demokratikleşmesine katkısı yoktur.



24     Akademik Mükemmeliyete Giden Yol

Araştırma Üniversitesinin Geleceği

Araştırma üniversitelerinin geleceği parlaktır, çünkü onlar herhangi bir 
bilgi ve teknoloji ağırlıklı toplumda merkezi kurumlardır ve çünkü dünya 
çapında yükseköğretim sisteminin anahtarı olarak görülürler. Gerçek şu-
dur ki modern toplumlar onlarsız yapamaz.

Uzaktan eğitim ve teknoloji, kitlesel kayıtlar, artan meslek edinme, özel-
leştirme veya şu anki ekonomik krizden dolayı modern üniversitenin esaslı 
bir şekilde dönüştüğünü tartışanlar haklıdır. 21. yüzyılın başları, küresel 
olarak yükseköğretimde hem dönüşüm hem de kriz dönemidir. Ve bazı 
yükseköğretim sektörlerin köklü bir şekilde değişecek olmaları tamamiyle 
mümkündür.

Ancak, yükseköğretimin bir sektörü olan araştırma üniversitelerinin 
çarpıcı şekilde değişmesi olası değildir. Bu kurumlar geleneğin gücüne sa-
hiplerdir ve başardıkları şeylerde oldukça iyidirler. Onlar, kuşkusuz, bazı 
yönlerden değişeceklerdir ama 2050’deki araştırma üniversiteleri bugünkü 
kurumlardan çok farklı olmayacaklardır.

Bulunmadıkları ülkelerde araştırma üniversiteleri kurulması veya var 
olan üniversiteleri araştırma üniversitesi olarak hizmet vermesi amacıyla 
geliştirilmesi dünya genelinde bir olgudur (Mohrman, Ma, and Baker 2008). 
Bunların hiçbiri sürpriz değildir. Küresel bilgi ekonomisine tam olarak ka-
tılmak ve bilimden ve derin bilgiden yararlanmak için ülkeler ve akademik 
sistemler dünya üniversitesi seviyesinde faaliyette bulunabilen en az bir 
araştırma üniversitesinin olması zorunluluğuna inanmaktadırlar (Deem, 
Mok, and Lucas 2007). Bu yüzden, araştıma üniversiteleri topluluğu Avru-
pa ve Kuzey Amerika gibi geleneksel akademik merkezlerde dünya gene-
linde gelişen ve yükselen ekonomilere doğru genişlemektedir (Liu, Wang, 
and Cheng 2011). Ekonomik büyümenin farklı aşamalarında olan ülkelerde 
bu durumun gelişim için en etkili anlamı sağlayıp sağlayamadığı genellik-
le her ülkede büyük üniversite kurma yarışında boşa geçirdikleri önemli 
bir düşüncedir. Örneğin küçük ve kırılgan devletlerde ölçek ekonomileri 
üstün bölgesel kurumlar aracılığı ile daha fazla verimliliğe yönelebilir. Ne 
olursa olsun, araştırma üniversitelerinin öneminin farkına varılması hemen 
hemen evrenseldir.

Araştırma üniversitelerinin kurulmasında ve sürdürülmesinde herhan-
gi bir sır yoktur. Şaşırtıcı olmasa da, birçok ülke akademik merkezlerde bu 
tür başarılı araştırma üniversitelerine benzeyen kurumlar kurmak istemek-
tedirler. Sonuç olarak, gayrıresmi şekilde özellikle Amerikan araştırma mo-
delini taklit etmeye çalışan küresel bir araştırma modeli ortaya çıktmıştır. 
Uygun olarak küresel model yerel koşulların belirli akademik ve toplum-
sal gerçekliklerini yansıtmak için kaçınılmaz bir şekilde ulusal niteliklerini 
üstlenmiştir. Başarılı yeni araştırma üniversiteleri arasında görülen çeşitlilik 
ulusal ve yerel çeşitlilikle birlikte bu gayrıresmi küresel modeli yansıtmakta-
dır. Gelecek dönemde yükseköğretimin yüzleşeceği zorluklara ve sorunlara 
bakmaksızın, araştırma üniversitesi her yükseköğretim sisteminin merkezi 
elemanı ve birçok ekonominin gereksinimi olarak kalacaktır.
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Not

1. 1 Temmuz 1997’ye kadar Hong Kong, tarihsel bağlamlarda kullanılıyordu.
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BÖLÜM 2

Çinde Dünya Çapında Üniversiteler 
Kurmak: Şangay Jiao Tong 
Üniversitesi
Qing Hui Wang, Qi Wang, ve Nian Cai Liu

Dünya çapında kapasitesi olan araştırma üiversitesine, genellikle dünya 
çapında üniversite olarak adlandırılır, akademik sistemin önemli bir parçası 
olarak bakılır ve küresel bilgi ekonomisinde bir ulusun rekabet edebilirli-
ğinin gelişmesinde kaçınılmazdır. Çin hükümeti (bu bölümde Çin ve Çinli 
sözcükleri, kıta Çin’e karşılık gelmektedir) istisna olmaksızın, hedefinin çok 
sayıda araştırma üniversitesi ve araştırma mükemmeliyet merkezleriyle, 
uluslararası çapta yükseköğretimi geliştirmek olduğunu açıkladı. Bu politi-
ka gündemine ve Şangay’ın stratejik planlarına cevaben, Çin’in önde gelen 
üniversitelerinden Şangay Jiao Tong Üniversitesi (ŞJTÜ), kendini, ulusal sı-
nırları aşan kalite standardını gerçekleştirmeye ve dünya çapında bir araş-
tırma ve yükseköğretim kurumu yapmaya adamıştır. Bu bölüm ŞJTÜ’nün 
geçen 10 yılda küreselleşen bilgi ekonomisi ve ulusal ekonomi yönergeleri 
bağlamında nasıl geliştiğini incelemektedir.

Ulusal Bakış Açısı ve Tarih

Dünya çapında araştırma üniversitelerinin gelişimi Çinliler için, en er-
ken birkaç Çin üniversitesinin yükseköğretimi desteklemek ve ülkeyi geliş-
tirmek için kurulduğu 19. yüzyıl sonlarına kadar giden bir rüyaydı. Küresel 
bir üne sahip üniversitelerin kurulması amacını taşıyan özel hedef geçen 10 
yılda Çin’de güçlü bir şekilde desteklenmiştir. Çin hükümeti bu amacı 1998 
yılında ulusal politika önceliği olarak benimsedi ve başarıya ülkenin pek 
çok yerinde mümkün gözüyle bakıldı. Öncelikle, geçen 20 yılda yükseköğ-
retimin yaygınlaşması, fazla miktarda yüksek nitelikli işçi yetiştirdi. Ancak 
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McKinsyey Quarterly’ye göre, mühendislik mezunlarının sadece onda biri 
çokuluslu şirketlerde çalışmaya hak kazanmıştır (Lauder, Brown, and Ash-
ton 2008). Bu yüzden Çin’in, daha üst düzey endüstrilerle rekabet etmesi 
mümkün değildir. Bu bağlamda, araştırma üniversiteleri bilgiyi geliştirebi-
lir ve küresel bilgi ekonomisinde rekabet etmek için yeteneklileri eğitebilir 
(Wang 2008). İkinci olarak, bilgi, küresel bilgi ekonomisi çağında bir ülke-
nin rekabet edebilirliğini geliştirmede en önemli etmendir. 2009-2010 Çin, 
Küresel Rekabet Gücü Raporu’na göre (Schwab 2009) genel olarak, ekonomik 
gelişme beklentilerinde ilerleme göstermiştir, ancak rapora göre yükseköğ-
retim çalışmaları, teknolojik hazırlık, mali piyasa çok yönlülüğü ve yenilik 
alanlarında gelişmeye ihtiyacı vardır. Gelişme, özellikle yeniliğin rekabet 
edebilirlik desteğinin gelişmesi araştırma üniversitelerinin bilgiyi yaratma 
ve yönetme rolüne bağlı olacaktır. Üçüncü olarak, yükseköğretim gelişimi 
perspektifinden, Çin şu an, üniversitelerinde dünyadaki başka üniversite-
lerden daha çok kayıtlı doktora öğrencisi bulundurmaktadır. Uluslararası 
standartlarda önemli bir boyutta olmasına karşın, Çin’deki lisansüstü eğiti-
min kalitesine hala kuşkuyla yaklaşılmaktadır. Birçok dünya çapında araş-
tırma üniversitesinin gelişmesi ülkedeki lisansüstü eğitimin genel kalitesini 
daha da artırabilir. Bu amaçla hükümet 211 Projesi ve 985 Projesi dahil ol-
mak üzere birtakım özel ulusal girişimler başlattı.

1995’te Eğitim ve Maliye Bakanlığı “211 Projesi Planlaması” olarak ad-
landırılan bir belge yayınladı. 211 Projesi, ülkenin ekonomik ve sosyal ge-
lişiminde ve uluslararası rekabette öncü olacak 100 üniversiteyi 21. yüzyı-
lın başına kadar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu ulusal inisiyatif gelişimin 
dört yönü üzerine odaklanmaktadır: disiplinel ve disiplinlerarası program-
lar, sayısal yerleşkeler, öğretim kadrosu ve üniversite altyapısı. Merkezi hü-
kümet, yerel hükümetler ve seçilmiş üniversiteler, (1996-2000) 36.83 milyar 
Yen (yaklaşık 5.44 milyar dolar) yatırım yaptılar –projenin ilk aşamasında 
19.61 milyar Yen (yaklaşık 2.90 milyar dolar) ve ikinci aşamada (2002-2007) 
17.22 milyar Yen (yaklaşık 2.54 milyar dolar). Merkezi hükümetten gelen 
toplam destek 7.84 milyar Yen’di (yaklaşık 1.16 milyar $). 1996-2007 dö-
neminde, yapılan mali desteğin yüzde 45’i disiplinel gelişime, yüzde 29’u 
altyapı gelişimine, yüzde 19’u sayısal yerleşke gelişimine ve yüzde 7’si öğ-
retim kadrosu gelişimine yatırılmıştır (211 Projesi Bakanlık Ofisi 2007). 211 
Projesi şu an üçüncü aşamasındadır.

Yükseköğretime devlet kaynağını daha da artırmak amacıyla hükümet 
985 Projesi’ni başlattı. Bu proje, yine, hükümetin yükseköğretim sistemini 
uluslararası çapta geliştirme hedefini ve çabasını yansıtmaktadır. 4 Mayıs 
1998’de, Başkan Jiang Zemin, “üniversitelerin bilim, teknoloji ve eğitim ara-
cılığı ile ülkeyi güçlendirme stratejisini uygulamada önemli bir rol oynadı-
ğını” ve “Çin’in uluslararası standartta, birçok dünya çapında üniversiteye 
sahip olması gerektiğini” bildirmişti. Bu fikri uygulamaya koymak amacıy-
la, Eğitim Bakanlığı 1998’de “21. Yüzyıl için Eğitimin Yeniden Canlandırıl-
masına yönelik Eylem Planı”nı yayınladı ve birçok araştırma üniversitesi 
ve önemli araştırma mükemmeliyet merkezleri kurmak için 985 Projesi’ni 
geliştirdi.
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985 Projesi şimdiye kadar seçilmiş 39 üniversiteyi merkezi ve yerel hü-
kümetlerin finansal yatırımlarıyla daha fazla desteklemiştir. Proje iki aşamalı 
olarak uygulamaya konmuştur. Birinci aşama 1999’dan 2001’e, ikinci aşama 
ise 2004’ten 2007’ye kadar sürmüştür. Ekteki politika belgesinde ifade edildiği 
gibi, bu üniversitelerden dokuzu, “Çin Ivy Lig’i” olarak düşünülen listenin 
en başındaydı ve “dünya çapında” üniversitelere dönüştürülmek üzere se-
çilmişlerdi1. Geri kalan 30 kurumun “dünyada bilinen” üniversiteler haline 
gelmeleri beklenmekteydi (biraz daha düşük düzeyde başarıları olacakları, 
ancak uluslararası itibarlarını devam ettirecekleri anlamına gelmektedir) (Eği-
tim Bakanlığı 2008). Bu iki aşamada, merkezi hükümetten gelen toplam mali 
destek, sırasıyla, 14.0 milyar Yen (yaklaşık 2.07 milyar dolar) ve 18.9 milyar 
Yen (yaklaşık 2.79 milyar dolar) olmuştur. 985 Projesi’nde merkezi hükümet 
ödeneğinin yarısından fazlası en iyi dokuz üniversiteye yatırılmıştır.

985 Projesi, katılan üniversitelere, ulusal ve uluslararası rekabet güçleri-
ni geliştirmek ve akademik başarı, araştırma performansı ve bilim yeniliği 
konularında, dünyada önde gelen diğer araştırma üniversiteleriyle arasın-
daki boşluğu daraltması için yönetsel özerklik sağlamaktadır (Liu, Liu, et 
al. 2003). Reformlar üniversiteleri yönetim ve personel kapasitesi açısından 
geliştimek amacıyla yapılmaktadır. Örneğin, katılan üniversiteler uzmanla-
şılan konu alanlarını artırmaya ve dünya çapındaki standartları karşılama 
kapasitelerini geliştirmeye odaklanmışlardır. Gelecekteki araştırmaları ge-
liştirmek için beşeri bilimler ile sosyal bilimler ve büyük ulusal bilim ve mü-
hendislik laboratuarları için önemli ulusal araştırma üsleri kurulmuştur. En 
iyi dokuz üniversite uluslararası yayınlarının sayısını ve kalitesini de önem-
li ölçüde artırmıştır2. Böylece, en iyi dokuz kurum dünya sıralamasındaki 
yerlerini iyice ilerletmişlerdir3. 985 Projesi’nin ilk iki aşamasında ulaşılan 
deneyimler ve başarılar, üçüncü aşamada öteki gelişmelerin gerçekleşemesi 
için can alıcıdır. ŞJTÜ ile ilgili daha ayrııntılı bilgi ve örnekler bölüm içinde 
daha sonra incelenecektir.

Genel olarak, 211 Projesi ve 985 Projesi’nin uygulanması Çin’de yük-
seköğretimin ve yüksek yeteneklerin gelişmesinde önemli etkilere sahip 
olmuştur. Projeler Çin üniversitelerinde mükemmelliyet kültürü yaratmış 
ve uluslararası rekabet ve rekabet gücü farkındalığı oluşturmuştur. Seçi-
len üniversiteler hem yükseköğretimin bir bütün olarak canlandırılmasın-
da hem de sosyo-ekonomik reformların Çin’de uygulanmasında giderek 
önemli rol oynamışlardır. Gelişimleri Çin yükseköğretim kalitesini düzelt-
mek için açık tartışma fırsatı sunmakta ve araştırma üniversiteleri inşa et-
mek için olası yollar keşfetmektedir.

ŞJTÜ’ye ve Uygulamalarına Genel Bakış

1896 yılında kurulan ŞJTÜ, Çin’in en eski üniversitelerinden birisidir. Çin 
Eğitim Bakanlığı ve Şangay belediyesi üniversiteyi birlikte işletmektedir. 
Çin’deki en iyi beş üniversiteden biridir ve son başlıca ulusal sıralamalara 
göre, Şangay şehrindeki en iyi iki üniversiteden birisidir ve de 985 Projesi’nin 
birinci aşamasında en iyi dokuz üniversiteden birisi olarak seçilmiştir.
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20. yüzyılın ortasının ilk zamanlarında, ŞJTÜ ulaşım, posta, telekomüni-
kasyon, basım teknolojileri ve ulusal güvenlik ile savunmada uzmanlaşmış 
mühendislik odaklı bir üniversiteydi. Mühendislikte en iyi yetenekleri des-
tekleyen ŞJTÜ 1930’lu yıllarda “Doğunun MIT”si olarak bilinirdi. 1956’da, 
merkezi hükümet kuzeybatı Çin’de Shaanxi Bölgesi’nde üst düzey bir 
başka mühendislik fakültesi inşa etmek için öğretim kadrosunun büyük 
bir kısmını Şiyan’a gönderme kararı aldığı zaman ŞJTÜ yeniden düzen-
lenmiştir. Bu yeniden düzenlemenin sonrasında, üniversite resmi olarak 
Şangay Jiao Tong Üniversitesi ismini aldı. 1960’lı ve 70’li yıllarda, ulusal sa-
vunmada konuyla ilgili araştırmalar ve insan kaynakları geliştiren Ulusal 
Savunma için Bilim, Teknoloji ve Endüstri Komisyonu’na üye oldu. Kül-
tür Devrimi sırasındaki durguluk döneminden sonra, üniversite doğrudan 
Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. ŞJTÜ 1980’li yıllardan itibaren, bir dizi reform 
yapmakta ve yönetim, öğretim ile araştırma ve altyapıda gelişim çabasın-
da bulunmaktadır. Konu alanı yeniden oluşuruldu ve genişletildi ve şim-
di 21 akademik okul ve bölüm ile iktisat, hukuk, sanat, sosyal bilimler, fen 
bilimleri, mühendislik, tarım, tıp ve işletmeyi kapsayan 65 konu alanıyla 
övünmektedir. Üniversite, 60 lisans programı, 152 yüksek lisans programı 
ve 93 doktora programını desteklemektedir. Günümüzde, yaklaşık 18,500 
lisans öğrencisi, 11,326 yüksek lisans öğrencisi, 4,576 doktora öğrencisi ve 
10,000’den fazla profesyonel öğrencisi vardır. ŞJTÜ 3,130 tam zamanlı öğ-
retim ve araştırma personeline sahiptir ve bunların yüzde 65’i doktoralıdır.

ŞJTÜ 1996’da, yüzüncü yılında 21. yüzyılın ortasına kadar dünya çapın-
da bir araştırma üniversitesi kurmak için 3 basamaklı bir plan ortaya koy-
du. O tarihten itibaren, üniversite sürekli olarak bir dizi kurumsal stratejik 
planlar oluşturmakta ve üzerinde değişiklik yapmaktadır. Her bir okul ve 
bölümden de gelişimle ilgili kendi özel programlarını oluşturmaları isten-
mektedir. Üniversite, 2004 yılını “strateji planlama yılı” olarak ifade etmiş 
ve 2010 yılı için kapsamlı, araştırmaya yönelik ve uluslararasılaşmış bir 
yükseköğretim kurumu oluştumak amacıyla üniversitenin orta ve uzun 
vadeli gelişimine odaklı politika üretmiştir. Dünya çapında olma statüsü-
nü gerçekleştirmeye doğru giden adımlar ŞJTÜ’nün 2010’a kadar araştırma 
üniversitesi haline gelmesi için sağlam bir temel kurmayı, 2020’ye kadar en 
iyi 100 üniversite sıralamasını “zorlamayı” ve 2050’ye kadar dünya çapında 
olma statüsünü tamamen gerçekleştirmeyi ve en iyi 100’de iyi bir pozisyon-
da olmayı kapsamaktadır. ŞJTÜ 1998’den beri, disiplinel gelişim, öğretim 
ile araştırma, bilim yeniliği, öğretim kadrosu kalitesi ve finansal kaynak-
lar alanlarında kademeli olarak gelişmiştir. Aşağıdaki bölümler, ŞJTÜ’nün 
dünya çapında bir kapasiteyle araştırma üniversitesi haline gelme uygula-
malarına ayrıntılı bir çözümleme ve değerlendirme sağlamaktadır.

Stratejik Planlar ve Hedefler

Kurumsal düzeyde, dünya çapında araştırma üniversitelerinin kurul-
ması güçlü liderlik, kurumun hedef ve misyonunun vizyonu ve vizyonun 
somut programlara ve hedeflere dönüştürülmesi için açık bir şekilde ifade 
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edilmiş bir yöntem gerektirmektedir (Salmi 2009). Bu adımlar ŞJTÜ’nün ge-
lişimini yönetmede ve buna rehberlik etmede önemli bir rol oynamaktadır. 
Üniversite misyonunu ve hedefini ilk olarak 1996 yılında sunmuş ve buna 
uygun olarak stratejik planlama tasarlamış ve yürütmüştür. 1999 yılının 
başında kurulan Stratejik Planlama Ofisi kurumun gelişim çizgisini ve po-
litikalarını yönlendirmekle yükümlüdür. Çin’in önde gelen üniversiteleri 
arasında kurulan ilk Stratejik Planlama Ofisi’dir.

On Yıllık Planlamanın Yörüngeleri

1998’de, Şangay belediyesi, şehrin küresel rekabet gücünü artırmak için 
uluslararası çapta bir veya iki tane üniversite kurma ve geliştirme hedefini 
net bir şekilde ifade eden bir rapor yayınladı. ŞJTÜ, Şangay’daki en iyi iki 
üniversiteden biri olarak bilinmektedir; ancak üniversitenin liderleri, onun 
statüsünü diğer yükseköğretim kurumları arasında tehdit edebilecek gö-
rece zayıf akademik performansı hakkında endişelenmekteydi. ŞJTÜ’nün 
okul ve bölümlerinin her birinden önde gelen 30 öğretim üyesi bu durumu 
düzeltmek üzere yapıcı öneriler sağlamak amacıyla bir araya getirildi. Tar-
tışmalarda üç turdan sonra, ŞJTÜ’nün dünya çapında bir üniversite olmaya 
doğru ilerlemesine rehberlik edecek önerilerini sundular. 985 Projesi Ma-
yıs 1998’de merkezi hükümet tarafından ŞJTÜ’nün reform yapmasındaki 
kararlılığını daha da güçlendirmek amacıyla geliştirildi. Politika Çalışma-
ları Ofisi Ocak 1999’da kuruldu ve üniversitenin gelişimini planlamakla 
yükümlü uzmanlaşmış bir bölüm haline getirildi. Yönetsel yapısal reformu 
takiben, Politika Çalışmaları Ofisi Eylül 1999’da, Stratejik Planlama Ofisi 
olarak yeniden adlandırıldı. Bu tarihten itibaren, ofis, üniversite liderleri-
nin ve üniversitenin diğer bölümlerinin (a) ŞJTÜ’nün dünya çapında bir 
araştırma ve eğitim kapasitesiyle üniversite kurma misyonunu uygulama-
larında ve (b) üniversitenin programlarını ve hizmetlerini geliştirmelerinde 
onlara, yön taslağını çizmek ve destek vermek amacıyla hesap verebilirliği, 
değerlendirmeyi ve kurumsal araştırmayı birleştirmiştir.

ŞJTÜ’de çabalar iki düzeyde uygulanmıştır. Üniversite düzeyinde, ofis 
ŞJTÜ’yü, Fudan Üniversitesi, Nankai Üniversitesi, Pekin Üniversitesi ve 
Tsinghua Üniversitesi gibi emsalleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendir-
mektedir. Üniversite düzeyinde konu alanları, öğretim üyesi yapısı, öğrenci 
kapasitesi, araştırma-fon yatırımı, yayınların kalitesi ve miktarı, atıf dizini 
ve diğer etmenleri içeren çok çeşitli performans göstergeleri belirlendi. İkin-
ci düzeyde, bütün bölüm ve okullardan kendi mevcut durumlarını çözüm-
lemeleri ve üniversitenin misyon ve hedeflerine göre kendi politikalarını ve 
performans göstergelerini düzenlemeleri istendi. Bu şekilde her bölüm ve 
okul kendi yükümlülüklerini netleştirdi.

2004’te, üniversite kurumsal eylemler gerçekleştirmeye ve düzenlemeye 
yoğunlaştı. Bu uygulama ŞJTÜ’yü, Çin ve dünyadaki üniversiteler arasın-
daki statüsünü tespit etmesi, önümüzdeki beş yıl (2005-2010) için gelişimsel 
hedeflerini tanımlaması ve bu hedefleri gerçekleştirmek için yollar ve yak-
laşımlar araştırması için destekledi. Ortaya çıkan “2005-2010 Stratejik Planı” 
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ŞJTÜ’nün yönetici birimi olan Üniversite Konseyi tarafından onaylandı (Li, 
Liu, ve diğerleri 2005). Üniversitenin misyonunu ve hedeflerini belirli bir sü-
rece dönüştürmek için açıkça ifade edilmiş beş strateji oluşturuldu. İlk fikir 
öğretim kadrosunun kalitesini düzelterek üniversitenin kapasitesini geliş-
tirmektir. Üniversite hızlı bir şekilde, uluslararası rekabet edebilen öğretim 
üyelerinin sayısını artırmayı ve idari ve teknik personelin kalitesini geliştir-
meyi amaçlamaktadır. ŞJTÜ önde gelen bilim insanları havuzu inşa etmek 
için çabalamaktadır. İkinci fikir yeni yaklaşımları kullanıma sokarak temel 
bilimleri geliştirmektir. ŞJTÜ, daha önceden liderlik pozisyonunda bulun-
muş bilim insanlarını görevlendirmek, performans değerlendirme sistemini 
benimsemek ve fen bilimi temeli kurmak için çabalamaktadır. Üçüncü ola-
rak, üniversite farklı konu alanlarında disiplinlerarası araştırmayı destekle-
mektedir. Ulusal gelişimin ve modern bilimsel ilerlemenin gereksinimlerine 
cevaben ŞJTÜ, çeşitli kaynakları birleştirmeye, araştırma organizasyonunu 
yeniden yapılandırmaya ve disiplinlerarası akademik atmosfer yaratmaya 
niyetlidir. Dördüncü fikir, kurumun uluslararasılaşmasını teşvik etmektir. 
Üniversite, (a) yurt dışından ve uluslararası deneyimi olan yüksek derece-
de yetenekli personelden aldığı ileri düzeyde kavramları ve fikirleri ortaya 
çıkararak, (b) uluslararası uzmanları ve dünya çapındaki üniversitelerden 
doktorasını almışları cezbederek, (c) öğretim kadrosunu uluslararası akade-
mik organizasyonlara katılması ve uluslararası işbirliğinde yer alması için 
destekleyerek, (d) uluslararası yurt dışı öğrenci eğitimini Çin’e doğru daha 
da geliştirerek ve (e) öğrencilerin ufkunu genişletmek amacıyla uluslarara-
sı işbirliğini ve değişim programını destekleyerek yönetimini geliştirmeye 
çabalamaktadır. Son olarak, üniversite hükümet, diğer Çin üniversiteleri, 
araştırma organizasyonları ve endüstrilerle etkin bir şekilde işbirliği yap-
makta ve Şangay ve Çin’deki sosyo-ekonomik gelişime hizmet etmek ama-
cıyla çeşitli kamu kaynaklarını araştırmakta ve birleştirmektedir.

ŞJTÜ bu tür uygulamaların 10 yıl sonrasında, ilerleme kaydetmiştir. Ör-
neğin, 1998’deki performansıyla karşılaştırıldığında, öğretim ve araştırma, 
ŞJTÜ’ye mühendislik odaklı bir kurumdan kapsamlı bir üniversiteye geçi-
şini sağlayan daha geniş aralıktaki konuları kapsamaktadır. ŞJTÜ’nün öğ-
retim üyeleri ve öğrencileri tarafından yayımlanmış yüksek kaliteli makale 
sayısı olağanüstü bir şekilde SCI (Fen Atıf Dizini) yayınlarına göre 1997’de 
113’ten 2008’de 2,331’e, Engineering Index (Mühendislik Dizini) yayınları-
na göre 364’ten 2,748’e ve SSCI (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) yayınlarına göre 
2’den 59’a yükselmiştir. ŞJTÜ görünümü ve akademik performansı açısın-
dan, Çin yükseköğretim sistemindeki öncü rolünü yeniden kazanmıştır.

Üniversite 2008’in başında, önündeki beş yıl olan 2008 ile 2013 arasının 
önemli bir geçiş dönemi olacağının bir hayli farkındaydı. Planlama için yeni 
tur, 2005-2010 Stratejik Plan’ın uygulanmasının değerlendirmesi yapıldık-
tan sonra başlatılmıştır. Sonunda, 2013 Stratejik Planı Stratejik Planlama 
Ofisi tarafından tasarlanmış ve Üniversite Konseyi tarafından onaylanmış-
tır.
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Dünya standartlarını karşılamak amacıyla planı gerçekleştirmek ve 
ŞJTÜ’nün profil ve akademik performans kalitesini artırmak için ofis, üni-
versitenin performansını onun uluslararası akranlarıyla karşılaştırmış ve 
değerlendirmiştir. Performans göstergesi yedi hususu içermektedir: üni-
versite, okul ve bölüm ölçeği (örneğin, toplam öğretim ve araştırma per-
sonel sayısı, lisans öğrenci sayısı ve lisans sonrası öğrenci sayısı), yetenek 
kapasitesi oluşturmak (örneğin, uluslararası öğrencilerin, ziyaretçi öğretim 
üyelerinin iki dil derslerin oranı), önde gelen akademisyenler (örneğin, 
yüksek atıf alan yazarlar sayısı, tanınmış uluslararası dergilerdeki editörler4 
ve Çin Bilim Akademisi üyeleri), öğretim ve araştırma personelinin ulusla-
rarasılaştırılması (örneğin, yabancı kurumlardan gelen doktora dereceli ve 
dünya çapındaki üniversitelerden mezun olan personel oranı, yabancı per-
sonel, ve okulda düzenlenen uluslararası konferansların sayısı), araştırma 
ödeneği (örneğin, hükümet-destekli projelerden alınan araştırma ödeneği 
miktarı ve uluslararası araştırma işbirliği hacmi), araştırma başarıları (örne-
ğin, Nature ve Science, dergilerinde yayımlanan makale sayısı, yüksek atıf 
göstergeleri ve patent başvuru sayısı) ve disiplinel gelişim (örneğin, önemli 
disiplinlerin ve önemli ulusal laboratuarların sayısı ve ulusal ve uluslararası 
tanınırlığı olan akredite araştırma merkezleri). Daha önce bahsedildiği gibi, 
her okul ve bölümün kendi bölüm stratejik planlamadasında, karşılaştırma 
ve değerlendirme çalışmasıyla ilgili bir görev olarak, hedeflerini ve perfor-
mans göstergelerini oluşturması gerekmekteydi. Bu çalışma ayrıntılı bir şe-
kilde “Yönetim Yapısı ve Yönetim Reformu” başlıklı kısımda incelenecektir.

Stratejik Planlamanın Unsurları ve Zorlukları

George Keller (2006) iyi bir stratejik planlamanın çeşitli unsurlarını ta-
nımlar. Üniversiteler ve yüksekokullar çok büyük yapısal değişikliklerden 
kaçınırken güçlü yönetim politikasının ve net gelişme amaçlarının vurgula-
masına, maliyet ve gelir arayışına odaklanamaya, esnek stratejiler benimse-
yemeye, “gruplaşma” ağını genişletmeye ve stratejik hareketlerin ilerisine 
bakabilmeye gerek duyarlar. Bu unsurlar ayrıca ŞJTÜ’nün vizyonlarının ve 
politikalarının gelişiminde de görülebilir.

Güçlü yönetim ŞJTÜ tarafından desteklenmiştir. Üniversite liderle-
ri planlama sürecinde önemli bir rol oynarlar ve güçlü bir yönetim ekibi 
oluşturan uzman grubunu organize etmişlerdir. Üniversite, üniversitenin 
politika yapıcıları ve öğretim kadrosuyla birlikte fikirlerini almak için semi-
nerler, konferanslar ve çalışma atölyeleri organize eder ve planı sürekli bir 
şekilde gözden geçirir. Yasalaştırma süreci güçlü liderlik ile öğretim kadro-
sunun tavsiye ve katılımını kombine eder ve farklı fikirlerle yukarıdan-aşa-
ğı ve aşağıdan yukarıya doğru olan önerileri birleştirir.

ŞJTÜ’nün “üç aşamalı” hedefi ayrıca net bir amaç, planlı bir sıra ve bü-
yük bir esneklik gösterir. Özenle tanımlanan üniversite hedefleri ve mis-
yonlarıyla çeşitli amaçlar ve performans göstergeleri hem üniversite hem 
de öğretim üyesi düzeyinde tanımlanmaktadır. Zaman dünya çapında bir 
üniversite olmaya talip olanların faaliyetlerinde önemli bir etmendir (Sal-
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mi 2009). ŞJTÜ mükemmeliyet kültürü geliştirmenin tek seferlik bir çalış-
ma olmadığının farkındadır. Üniversitenin misyonu ve planları, girişimle-
rin uygun sıralanması ve çeşitli hedefler arasında titiz bir denge aramıştır. 
Dünya çapında konu alanları, bölümler, kurumlar ve daha sonra üniversite 
inşa etmek için adımlar atılmıştır. Planlar, üniversitenin gelişiminde temel 
bir yön sağlayarak ŞJTÜ’nin stratejisinde yol gösterici bir rol oynayan 985 
Projesi’nin ikinci aşamasını gerçekleştirmek için sağlam bir temel ve kuv-
vetli işletim önlemleri sağlamaktadır.

Bir başka unsur SJTÜ örneğinde mükemmele doğru ilerlemek için çe-
şitli destekleyici unsurları ve kaynakları kullanan ve kombine eden olup 
“Kümelenme” olarak tanımlanabilir. (Keller 2006). Örneğin üniversite üni-
versitenin içinden ve dışından prosedür ve politikaları tasarlaması için uz-
manları davet eder. Üniversitenin içinden gelen uzmanlar kurulu üniver-
site idaresinde aktif olarak deneyim edinmiş kişilerden oluşur: üniversite 
liderleri, temel yönetim bölümleri yöneticileri ve okulların ve bölümlerin 
dekanları. Dışardan gelen uzmanlar kurulu ise Çin Uluslararası Mühen-
dislik Danışmanlık Kurumu’nun üyelerini içermektedir. Dış uzmanlardan, 
üniversitenin durumunu incelemek ve yapıcı öneriler ve önlemler sunmak 
için, bağımsız ve eleştirel görüşlerinin olması beklenmektedir .

Son olarak, ŞJTÜ’deki eylem programı, maliyetin son derece bilincinde-
dir. Finasnman dikkatli bir şekilde planlamakta ve farklı bölümler, enstitü-
ler ve projelere tahsis edilmektedir.

Üniversitenin aşamalı gelişimine rağmen, ŞJTÜ de Çin’deki diğer üni-
versitelerlerle birlikte bazı zorlukları ve sorunları paylaşmaktadır. Gün-
demdeki planlamayla gelecekte tahmin edilemeyen değişiklikler arasındaki 
bağlantıyı en iyi şekilde görmek zordur çünkü yükseköğretim, toplumun 
kendisiyle birlikte, hızlı bir gelişim içerisindedir. Bu dönüşümler, gelecek 
hakkında, onu tahmin etmeksizin, düşünmeyi veya potansiyel zorluklar 
oluşturan değişiklikleri içermektedir (Dobbins, tarih yok). Arzu edilen gele-
ceğe ulaşmak için, plan üniversitenin uzun vadeli hedeflerine bağlı olmalı 
ve gerektiği takdirde, gelecekteki gelişmeler ve değişim esnekliği için ye-
terli alan temin etmelidir. Hükümetin bakış açısına göre, az sayıda yönetim 
örgütü veya bölüm, Çin yükseköğretiminde sisteminde ayrıntılı taktikleri 
koordine ve organize etmektedir. Konuyla ilgili hükümet departmanı, üni-
versitelerin planlamayı uyguladıklarını ve, gerçekte, bu gibi planlamanın 
nasıl uygulaması gerektiğine dair az miktarda yardım ve isteklerlerde bu-
lunduğunu belirtmektedir. ŞJTÜ’deki veya Çin yükseköğrettimindeki bu 
temel faaliyetlere bir başka olası engel değer, yöntembilim, işlemler ve bu 
politikaların uygulanamasına çok az literatür mevcut olmasıdır. Benzer şe-
kilde, yabancı ülkelerdeki emsallerden de çok az deneyim kazanılmıştır.

Yönetişim Yapısı ve Yönetim Reformu

Güçlü liderlik araştırma üniversitesinin gelişimini kolaylaştırır. Ayrıca, 
stratejik planlamanın uygulanışı üniversitenin etkili yönetimine ve yöne-
tim sistemlerine dayanmaktadır.
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Çin üniversitelerinin yönetim yapısı yönetsel ve akademik birimlerden 
meydana gelir. Üniversiteler tarafından benimsenen genel yönetim siste-
mi, başkanın Üniversite Konseyinin liderliği altında üniversitenin sorum-
luluğunu alması şeklinde özetlenebilir (Xi 2005; Li 2007). ŞJTÜ’nün örgütsel 
yapısını başkan; işlevinin (parti işleri dışında5) Batılı ülkelerdeki üniversite 
yönetim kurulu başkanıyla denk olduğu farzedilmektedir, Parti sekreteri 
ve okulların, bölümlerin ve araştırma enstitüleri ve merkezlerin dekanlarıy-
la birlikte yönetim bölümlerinin müdürleri oluşturmaktadır.

Üniversite rektörü üniversitenin yasal temsilcisi ve yürütme gücünün 
en son sembolüdür. Rektör genellikle hükümet tarafından atanır ya da aka-
demik topluluk tarafından seçilir ve daha sonra yetkililer tarafından onay-
lanır. Bu atama sistemi üniversiteyi kendi gelişimi için en uygun olan lideri 
seçmekten alıkoyabilir (Zhao and Zhou 2006). Bu duruma cevaben, ŞJTÜ, 
rektör yardımcısı ve rektörün, politikaları ve Üniversite Konseyi tarafından 
öğretim, araştırma, yönetim ve diğer konularla ilgili alınan kararları uygu-
laması için yetki ve yükümlülükleri paylaşmasını sağlamıştır.

Akademik Konsey

Çin üniversitelerinin iktidar yapısı ve sınırları Batı’daki üniversiteler ka-
dar net değildir. Genellikle, Batı’da akademik konsey (örneğin senatolar), 
akademik otorite olarak, üniversite idaresinde önemli bir rol oynar. Üni-
versite başkanı, konsey başkanı olarak, idari ve akademik gücü koordine 
eder ve konseyin kararlarını uygular. Çin üniversitelerinde genellikle idari 
otorite akademik gücün yerini almıştır. Üniversitenin bakış açısına göre, 
böyle bir düzenleme verimli bir şekilde karar almayı ve politika uygulama-
yı destekleyebilir.

Akademik karar alma sürecini güçlendirmek için ŞJTÜ Aralık 2008’de 
Akademik Konsey’ini kurdu. Konsey, akademik yönetimi güçlendirmek, 
akademik düzenlemeleri geliştirmek, öğretim ve araştırma kalitesini artır-
mak ve ŞJTÜ’nün araştırma üniversitesi olarak gelişmesini desteklemek 
için öğretim ve araştırma personelinin rolünü bütünüyle geliştirmeyi amaç-
lamaktadır (Dong 2008). Akademik Konsey beşeri ve sosyal bilimler, doğa 
bilimleri, mühendislik bilimi ve yaşam ve sağlık bilimleri olmak üzere dört 
konu alanından oluşmaktadır. Akademik Konsey’in görevleri kurumsal ge-
lişime yönelik çeşitli politikaları incelemek, akademik standartlar oluştur-
mak temel akademik sorunlar hakkında danışmanlığı içermektedir (Dong 
2008).

Karşılaştırma ve Değerlendirme

ŞJTÜ, hızlı gelişimini sürdürmek ve güçlendirmek için, üniversitenin 
performansını küresel boyutta gözden geçirmesi gerektiğinin farkındadır. 
Bu, ŞJTÜ’nün üniversite performansının bütün yönlerinin –öğretim kadro-
sunun kalitesi, araştırma mükemmelliği ve yetenek üretimi gibi– uluslara-
rası standartlara göre değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıdır. Bu kıyasla-
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ma yaklaşımı üniversitenin bütün hedeflerini özel performans göstergeleri 
içinde organize etmekte ve nihai olarak üniversitenin, gelecekteki gelişme 
için net hedef ve istikametlere sahip olmasını ve önlemlerini buna göre 
tasarlaması amacıyla şu anki pozisyonunu tanımlamasını sağlamaktadır. 
ŞJTÜ, 2007’den beri orta ve uzun vadeli bölüm ve okul değerlendirmesi 
yapmaktadır (Liu, Yang, ve diğerleri 2008). İlk değerlendirme Fizik ve Ma-
tematik Bölümlerinde yapılmıştır.

Değerlendirme çalışmaları üç aşamada yapıldı. Birinci aşama her bölüm 
tarafından yapılan öz değerlendirmeydi. Bölümler bölüm göstergeleri ve 
akademik çevre, konu alanlarının dünyadaki tanınmışlığı, geçen beş yıldaki 
örnek doktora tezleri ve diğer yönleri içeren akademik gelişmeler üzerine 
rapor ve materyaller hazırladılar. Bu raporlar aynı zamanda, yurt içindeki 
ve yurt dışındaki benzerlerine göre bölümün araştırma ve öğretim kapasi-
tesini yansıtmaktadır. Bölümlerden gelecekteki olası gelişmlerini tahmin et-
meleri istendi. İkinci aşamada, uzmanlar raporları okudu. Üçüncü aşamada 
geri bildirim yapıldı. Uzmanlar değerlendirme sonuçlarını idari görevlilere 
sundular. Uzmanların geri bildirimlerine göre, her okul ve bölüm, üniver-
sitenin onayından sonra, kendi gelişimlerini planladı ve yeni tedbirler aldı. 
Karşılaştırma ve değerlendirme süreci bölümlerin, ulusal ve uluslararası 
benzerlerine göre şu anki durumlarını değerlendirmelerini ve böylece ken-
di kuvvetli ve zayıf yönlerini analiz etmelerini sağladı.

Değerlendirme süreci, ŞJTÜ’nün ve onun bölüm ve okullarının üstünde 
önemli bir etkiye sahip olmuştur. Süreç, üniversitede değişiklik ve geliş-
meler sağladı. Öncelikle, üniversite “uluslararası standartları” gelecek de-
ğerlendirme için ölçek olarak benimsemiştir. Dünya çapınde bir üniversite 
geliştirme fikri birkaç sene önce çıkmış olsa da, böyle bir üniversiteyi az 
miktarda okul ve bölüm net olarak tanımlayabilir. Bu orta ve uzun vadeli 
değerlendirme süreci, kavramların ve ideolojilerin iç yüzünü anlama fırsatı 
sunmuştur. İkinci olarak, “kalite en önemlisidir” düşüncesi pekiştirilmiş-
tir. ŞJTÜ, değerlendirme belgelerini analiz edince, yayınlanan makalelerin 
sayısına ve araştırma fonlarına daha az önem verirken, dünyaca tanınmış 
öğretim üyeleri, üst düzey araştırma başarıları ve yayınların etkisi gibi ka-
lite göstergelerine çok fazla önem vermektedir. Ayrıca, her bölüm ve okul 
öz değerlendirme raporunda sadece beş adet bilimsel araştırma projesi 
ve başarılarını listeleyebilir. Başka bir deyişle, uzmanlar örnek akademik 
başarılar üzerinden değerlendirme yapmaktadır. Böyle yaparak öğretim 
üyelerinin gelecek araştırma çalışmalarında kalite gelişimi ve özgünlüğe 
odaklanmaları beklenmektedir. Üçüncü olarak, özellikle fen bölümleri için, 
değerlendirme, çeşitli bilim alanlarının doğası, yönelimi ve katkısının net 
bir şekilde anlaşılmasında yardımcı olur. Değerlendirme süreciyle, öğretim 
üyeleri temel bilimlerin lisans eğitimini desteklemede ve üniversitenin sta-
tüsünü geliştirmede önemli bir rol oynayabildiğinin farkına varmışlardır. 
Değerlendirme, üniversitenin gelecekte politika yapmasına ve idare refor-
muna sağlam bir temel hazırlamıştır.
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Yerleşke Gelişimi

Yerleşke gelişimi, ŞJTÜ’deki yönetim reformunun başka bir yönü olarak 
sayılabilir. Günümüzde ŞJTÜ, the Fahuazhen Road, Minhang, Qibao, So-
uth Chongqing Road, and Xuhui yerleşkeleri olmak üzere Şangay’da beş 
yerleşkeye sahiptir. İlk başlarda, ana yerleşke Şangay’ın iş ve ticaret mer-
kezlerinden biri olan Xuhui’da bulunmaktaydı. 1980’lerdeki yer sıkıntısı ve 
yüksek yönetim maliyetleri, üniversiteyi Xuhui’dan 20 kilometre uzaklık-
taki Minhang yerleşkesine çokça yatırım yapmaya itti. 1990’lardaki büyük 
genişlemeden sonra, Minhang yerleşkesi 21. yüzyılın ilk başlarında üniver-
sitenin ana yerleşkesi haline geldi. Yerleşke aynı zamanda gelişmiş eğitim 
kaynakları ve tesislerle donatıldı.

Yerleşke yeniden yapılandırılması, üniversitenin stratejik gelişim he-
deflerini, öğretim ve araştırma kalitesini geliştirmeye adapte olması ve ar-
tan kayıt sayısını karşılaması için sağlam bir altyapı tabanı hazırladı (Zhou 
2001). Yerleşke gelişimi ayrıca, eğitim kaynaklarının bütünleşini sağlamış-
tır. Örneğin, Elektronik, Bilgi ve Elektrik Mühendisliği Okulu, Xuhui yer-
leşkesinde beş farklı ofise parçalanmıştı, ki bu bütünleyici ve verimli idare 
yapılarının gelişimini engellemiştir. Minhang’ta, yeni bina bütün bölüm-
leri barındırmaktadır, ki bu iç yönetimi ve iletişimi kolaylaştırmakta ve de 
bölümlerin disiplinlerarası araştırmayı geliştirmesi ve koordine edilmiş dış 
ilişkiler stratejisini sürdürmesi için kaynakları paylaşmasına izin vermek-
tedir. Ayrıca, Minhang yerleşkesinin yeri üniversite –sanayi işbirliğini ko-
laylaştırmaktadır. Örneğin, ŞJTÜ, Mnhang yerleşkesinin hemen güneyinde 
bulunan Zizhu Bilim– Tabanlı Endüstriyel Park ile işbirliğini genişletmiştir. 
Bu park, Intel, ST Microelectronics, Microsoft ve diğer yüksek teknoloji şir-
ketlerinin araştırma ve geliştirme merkezlerini kapsamaktadır.

Öğretim Üyesi Kalitesinin İyileştirilmesi

1990’ların sonundan itibaren, öğretim kadrosunun kalitesi geliştirmek 
için ŞJTÜ’de çeşitli önlemler uygulanmıştır. 1998’den önce, ŞJTÜ, sadece 
yüzde 25’inin profesör ünvanına ve sadece yüzde 15’inin doktora derecesi-
ne sahip olduğu 1753 öğretim ve araştırma personeline sahipti. Üniversite 
akademik olarak yetenekli bilim insanlarını toplamak için Kürsü Profesör-
leri Programı, Seçkin Profesörler Programı, Seçkin Araştırmacılar Programı 
ve genç bilim adamları için Sabah Yıldızı Programı’nı içeren bir dizi prog-
ramları vardır. Daha özel olarak, öğretim kadrosu gelişimi dört şekilde yü-
rütülmüştür: istihdam politikaları, terfi programları, uzman istihdamı ve 
küresel istihdam.

ŞJTÜ, 1990lardan beri, öğretim kadrosu seçmek için koşullarını ve ölçüt-
lerini aşamalı olarak güçlendirmiştir. ŞJTÜ tarafından yeni işe alınan bütün 
akademik personelden, 2000’den sonra doktora derecesinin olması ya da 
alanındaki en yüksek dereceye sahip olması istenmektedir. Buna ek ola-
rak, üniversite 1 Ocak 2010’dan itibaren, bölüm ve okullarını yurt dışında-
ki araştırma üniversitelerinden doktora dereceli veya yabancı ülkelerde iş 
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deneyimi olan personeli işe almaları için desteklemektedir. Ancak, yabancı 
diplomaya odaklanmak, sadece Çin diploması olan seçkin başvuru sahiple-
rinin şansını kısıtlamaktadır.

Daha önceki politikalarla karşılaştırınca, yeni profesörlük terfi progra-
mı (2003 itibaren benimsenen) terfi ve işe alma uygulamaları açısından iki 
temel farklılık oluşturmuştur. Sadece yüksek bir kademeye terfi ettirilmek 
yerine (iş deneyimine ve akademik niteliklere dayanarak), iç adaylar dış 
adaylarla daha yüksek bir pozisyon için rekabet etmek zorundadır. 2003’ten 
itibaren, hem iç hem dış adaylara, yurt içinde ve yurt dışında, profesörlük 
ve doçentlik için rekabet etmeleri amacıyla eşit fırsatlar tanınmıştır. Ayrıca, 
profesör tefi programı (profesör veya doçent), adayların aynı kadroya her 
iki yılda sadece bir kere ve en fazla üç kez başvuru yapabilmesi koşulunu 
getirmektedir.

Üniversite, Changjiang Bilim İnsanları, seçkin profesörler ve seçkin araş-
tırmacılar gibi akademik yetenek ve uzmanları cezbetmekle uğraşmaktadır. 
Üniversite aynı zamanda genç biliminsanlarını teşvik etmek ve cezbetmek 
için Sabah Yıldızı Programı’nı desteklemektedir. Ayrıca, Green Passage sis-
temi bu başvurulara cevap vermek ve bunlarla ilgilenmek için hızlı ve hazır 
bir mekanizmadır. Bu sistem geleneksel prosedürlerle daha uzun sürecek 
olan maaş görüşmeleri, sağlık ve geçim masrafları gibi konuların hızlı bir 
şekilde çözülmesine yardım etmektedir. Bu politikayı uyguladıktan sonra, 
üniversite 2008 yılında Green Passage sistemi aracılığı ile 70 bilim insanını 
işe almıştır.

ŞJTÜ, 2003’ün sonuna kadar küresel istihdamı daha da geliştirme hede-
finin stratejik planının içinde olduğunu net bir şekilde ifade etti. 170 pro-
fesör, 229 doçent ve 20 teknik kadroyu içeren yaklaşık 400 açık kadroyu 
öncelikle internette yayınladı. Hepsi birlikte 961 başvuru yapıldı. 2004’ün 
sonuna kadar, 87 profesör ve 210 doçenti kapsayan açık kadro doldu. İşe 
alınanların yarısından fazlası bir ya da daha fazla yıldır yurt dışına öğretim 
görmüş veya çalışmıştır. “En iyisini seçmek” prensibini izleyen ŞJTÜ’nün 
boşlukları yeterli derecede yeteneği olmayan personelle doldurmak yerine 
boş bıraktığını belirtmekte yarar var (Xiong 2004). Yukarıda tartışılan işe 
alım ölçütleri öğretim kadrosunun kalitesini etkili bir şekilde geliştirmiştir. 
Öncelikle, öğretim kadrosunun sayısı, üniversitenin gelişmesiyle birlikte 
ihtiyacını karşılamıştır. Günümüzde, 700 profesör ve 1200 doçent olmak 
üzere 2900’ün üzerinde tam zamanlı öğretim üyesi vardır ve öğrencilerin 
öğretmenlere oranı 15’e 1’dir (Zhang 2008).

İkinci olarak, öğretim üyelerinin yeterliği iyileşmiştir. Nitelikler açısın-
dan, öğretim kadrosunun yüzde 85.4’ü yüksek lisans, 64.4’ü doktora de-
recesine sahiptir. Özel ünvanlar açısıdan, ŞJTÜ Çin Bilim Akdemisi ve Çin 
Mühendislik Akademisine üye 33 akademisyen, Changjiang Bilim İnsanı 
olan 72 profesör ve kürsü profesörü ve Ulusal Üstün Gençlik Fonu alan 57 
kişiye sahiptir. Bu yüksek düzeyde yetenekler ŞJTÜ’de araştırma mükemel-
liğinin gelişmesine katkı sağlamıştır.
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Üçüncü olarak, uluslararası kimliği olan öğretim üyesi sayısı önemli öl-
çüde artmıştır. Örneğin, yabancı üniversitelerden doktora derecesi alan öğ-
retim üyesinin yüzdesi 2004’te yüzde 5’ten 2008’de yüzde 12’ye artmıştır ve 
öğretim üyelerinin çoğu yurt dışında çalışmış veya okumuştur.

Üniversite, yüksek kaliteli öğretim kadrosunu cezbetmedeki başarısına 
karşın, bu istihdamın sorunlarının ve zorluklarının farkındadır. Üniver-
sitenin hızlı gelişim talebini sağlamak için çeşitli işe istihdam ölçütleri ve 
programlar uygulanmıştır. Ancak ŞJTÜ’de, buna böyle bir insan kaynakları 
yönetim reformu, yararlanabilecek bir deneyimin olmadığı görece yeni bir 
uygulamadır. Politika düzenmeleri ve yeniden düzenleme çalışma sözleş-
meleri, yaşam alanı ve diğer konaklama gereksinimleri (Şangay konaklama 
kayıt sistemi dahil6) gibi sorunlara hızlı bir şekilde yanıt vermeye gerek-
tirmektedir. Öğretim üyeleri açısından parasal ödüllendirme üniversitenin 
kaliteli öğretim kadrosunu cezbetmesini sağlayabilir. Ancak, ekonomik çı-
karlar uğruna, çeşitli gruplar arasında çatışma olabilir veya tetiklenebilir. 
Örneğin, yabancı ülkelerden dönen personelle yurtiçinde eğitilmiş perso-
nel arasında çatışma çıkabileceği gibi ülkesine yeni dönenlerle ülkeye uzun 
yıllar önce dönmüş olanlar arasında da çatışma çıkabilir (Liu 2010). Ülkesi-
ne dönen biliminsanlarına Çin akademik ortamında kendi araştırma ağla-
rını verimli bir şekilde kurmasında üniversitenin nasıl yardımcı olabileceği 
başka bir sorun olarak kalmaktadır (ŞJTÜ 2010). Bu zorluklarla uğraşmada 
güvenilecek çok az yazılı kaynak ve deneyim vardır. Üniversite ve onun 
İnsan Kaynakları Bölümü, öğretim üyeleriyle daha fazla araştırma, tartışma 
ve iletişime ihtiyaç olduğunun farkındadır (ŞJTÜ 2010).

Üniversite, ulusal gelişim stratejisi için önemli talepte bulunan ve bilim 
ve teknolojide en ileri uluslararası araştırmalara katılan bir grup akademis-
yen ve genç yeteneklerle 2020 ye kadar dünya çapında bir öğretim kadrosu 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Daha özel olarak, öğretim kadrosu yapısını 
tahmini 3,400 tam zamanlı öğretmen hedefiyle, ki dünya çapında olan bir 
üniversitenin öğretim kadrosunun üçte birinden daha fazladır, düzenle-
meye ve geliştirmeye devam edecektir. Üniversite, Çin Bilimler Akademisi 
ve Çin Mühendislik Akademisi üyesi 200 akademisyen, 400 seçkin öğretim 
üyesi ve 800 seçkin araştırmacı tahmini hedefiyle ileri derecede yetenekli 
bireyleri cezbetme üzerine odaklanmaya devam edecektir.

Akademik Disiplin Gelişiminin ve Araştırma Mükemmeliyetinin 
Desteklenmesi

ŞJTÜ 12 disiplinel alanı –doğa bilimleri, mühendislik, tıp, işletme, hu-
kuk, iktisat, tarım, sosyal bilimler, insani bilimler, eğitim, tarih ve askeri ça-
lışmalar– kapsayan kapsamlı bir araştırma üniversitesi geliştirmeyi amaçla-
maktadır. Kaliteli eğitimi desteklemek ve üniversitenin kapasitesini takviye 
etmek için üniversite devamlı olarak akademik disiplin odağını ve yapısını 
geliştirmekte ve araştırma mükemmeliyetini desteklemektedir.
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Akademik Disiplinlerin Gelişmesi

ŞJTÜ’nün tarihi boyunca, üniversite bilim ve teknoloji konuları üzerine 
yoğunlaşmıştır. Akademik boyutunu güçlendirmek amacıyla ŞJTÜ farklı 
konu alanları geliştirmek için çeşitli yaklaşımlar benimsemiştir.

Hükümet desteği ile, üniversite bölgede 1999 ve 2005’te, sırasıyla daha 
büyük ve daha kapsamlı bir araştırma üniversitesine kesin bir şekilde dö-
nüşme ve akademik disiplinini zenginleştirme hedefleriyle, tarım ve tıp 
üniversitelerinin birleşmelerini teşvik etti. Birleşmeler katılımcı kurumların 
öğretim ve araştırma kaynaklarını paylaşmalarını, akademik kapasiteyi tak-
viye etmelerini ve uluslararası saygın itibarlarını geliştirmelerini sağlamak-
tadır. Birleşmenin neden olduğu zorluklar çelişkili ihtiyaçları ve çıkarları 
ve de çatışan akademik kültürleri içermektedir (Salmi 2009). Ancak, ŞJTÜ 
başarı için daha büyük şansa sahiptir çünkü birleşme hamlesi, katılımcı ku-
rumların dünya çapında akademik kültürü ve vizyon dönüşümünü yarat-
ma amaçlı ortak hedefi bağlamında oluşmaktadır ki bu, karşılığnda içsel bir 
tutarlılık getirmektedir. Ayrıca, ŞJTÜ diğer iki kurumda görece bağımsız bir 
yönetim sağlamıştır.

Üniversite, 2007’den itibaren, akademik disiplinlerinin gelişimi için yeni 
hedefler ve stratejilere tasarlamıştır. Yöntemler, en iyi bölümlerinin say-
gınlığını ve disiplinel gelişimlerini devam ettirmeyi, temel disiplinel prog-
ramlarını ve bölümlerini güçlendirmeyi, ön plana çıkan disiplinlerine özel 
koşullar sağlamayı, performansı düşük olan bölümleri ve onların disiplinel 
gelişimlerini desteklemeyi ve disiplinler arası araştırmaları teşvik etme-
yi kapsamaktadır7. Üniveriste sosyal bilim konuları gibi düşük performan 
sergileyen bölümleri ve onların disiplinel gelişimlerini destekleme stratejisi 
üzerine özellikle odaklanmıştır.

Sosyal bilim disiplinlerinin görece daha zayıf gelişimi bilim ve teknoloji 
kurumlarının kapsamlı bir üniversite oluşturmak için ŞJTÜ’ye katılmalarını 
engelleyen bir ayak bağı olmuştur. Bunun yanı sıra, üst yönetim personeli-
nin çoğunluğu bilim ve teknoloji geçmişine sahiptir. Bazı açılardan, bu özel-
lik bilim disiplinlerinin gelişimi için faydalıdır (örneğin, öğretim ve araştır-
ma kaynağı paylaşımı). Ancak, bu, aynı zamanda öğrencilerin kapsamlı bir 
eğitim almalarını engellemektedir (Ma ve Chen 2005). Bu koşullar altında, 
sosyal bilimler disiplinlerini geliştirmek ve yönetmek, sosyal bilimler ko-
nuları için araştırma–fonunu organize etmek, akademik kültürü ilerletmek 
ve dergi yayınlarını koordine etmek üzere 2002 yılında Sosyal Bilimler Yö-
netim Ofisi kuruldu. Ofis sosyal bilimler bağlanlatılı disiplinler geliştirmek 
için özel ilkeler ileri sürmektedir. Bu ilkeler, ŞJTÜ’nün disiplinel gelişimin-
de sosyal bilimlerin temel ve özel rolünü güçlendirmek, araştırma kapasi-
tesi oluşturmak için sosyal bilimler alanlanında Çin’den ve yurt dışından 
önde gelen öğretim üyelerini tanıtmak, toplumsal ihtiyaçlara hizmet etmesi 
amacıyla çeşitli araştırmaları teşvik etmek ve dünyadaki kurumlarla, kendi 
emsallerinden birşeyler öğrenmek için, uluslararası ortaklığı geliştirmektir.

Bu politikalar ve stratejilerle, akademik disiplinel yapı genişlemiş ve 
zenginleşmiş ve de kalitesi gelişmiştir. Akademik Disiplinlerin Ulusal 
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Değerlendirmesi’nde, ulusal düzeyde en iyi üçte ŞJTÜ’den 6 disiplin, en iyi 
onda ise 11 disiplin yer almıştır.

Araştırma Mükemmeliyetinin Teşviki

ŞJTÜ öğretim kadrosunu uluslararası düzeyde araştırma yapmaları için 
teşvik etmektedir. Üniversite geleceğin endüstrilerinin gelişiminde ile ya-
kından çalışmak ve Çin’de yenilik sisteminin yapımına yardım etmek ama-
cıyla araştırma başarılarını önemli işletmelerdeki gelişmelerle bütüneştir-
mek için çabalamaktadır. Üniversite, ayrıca, uluslararası konulardaki ileri 
çalışmalarla uğraşmakta ve hükümete politika üretmede tavsiyede bulun-
maktadir. Üniversite bilgi aktarımı aracılığıyla, endüstri gelişiminde bilim-
sel ve teknolojik meseleleri çözmek ve üniversitenin araştırma ve yetenek 
gelişimini canlandırmak için emek harcamaktadır. Üniversite özellikle dört 
seçenek benimsemiştir –uluslararası yayınları ödüllendirmek, uluslararası 
standartlar araştırmasını desteklemek, uygulamalı araştırma ve teknoloji 
aktarımını teşvik etmek ve araştırma mükemmeliyetini artırmak amacıyla 
yetenek geliştirme için araştırma kaynaklarını kullanmak.

Uluslararası yayını ödüllendirmek. Uluslararası düzeyde yayımlanan 
dergi ve kitaplarda yayın yapmak Çin’deki araştırma mükemmeliyetini 
değerlendirmede önemli olmuştur. Ayrıca ŞJTÜ, yayınlanan araştırmaların 
kalitesini iyileştirmek için politikalar ve düzenlemeler getirmiştir. Birinci 
olarak, SCI’da indeksli araştırmaları ödüllendirmek için 1999’da bir poli-
tika oluşturuldu. Her bir SCI yayını için, yüzde 90’ı sonraki araştırmalar 
için yüzde 10’u ise araştırmacının olmak üzere 10,000 Yen ödül sunuluyor. 
İkinci olarak, ŞJTÜ’nün Lisans Sonrası Okulu bilim ve mühendislikteki tüm 
doktora öğrencilerinin uluslararası düzey yayın yapmaları zorlunlu kılan 
bir politika ortaya koydu. Bu yüzden, bilim doktorasına devam eden öğ-
renciler SCI’de en az bir araştırma yayınlamak, mühendislik doktorasına 
devem eden öğrenciler ise SCI’de en az bir araştırma ya da doktora de-
recesine başvurmadan önce Mühenislik Dizininde yer alan İngilizce bir 
araştırma yayınlamak zorundadır. Buna ek olarak, bu politika öğrencinin 
isminin başyazar olarak yayınlandığı araştırmanın bir tam araştırma olarak 
sayılacağını açıkça ifade etmektedir. Öğrencinin üçüncü veya daha sonra 
gelen bir yazar olduğu ilerki araştırmalar sayılmamaktadır. Bu politika daha 
sonra diğer bölüm ve okullar tarafından benimsenmiştir. Üçüncü olarak, 
üniveriste yayınlanan araştırmanın miktarı yerine kalitesi üzerine yoğun-
laşmıştır. Örnek vermek gerekirse SCI makalelerinin sayısı 2007’de 2,331’e 
yükselmiş ve dünya çapındaki en iyi 100 üniversiteden bazılarına benzer 
standarta ulaşmıştır.

Yayınların itibarı da bazı açılardan arttı, ancak hala dünya çapındaki 
üniversitelerin gerisindedir (Zheng 2008). Özel konu alanlarıyla birlikte 
üniversitenin genelinde daha fazla gelişimi desteklemek için yüksek kaliteli 
ve yenilikçi araştırmaların yürütülmesine büyük vurgu yapılmıştır. Kaliteli 
yayınları teşvik etmek ve onların uluslararası etkisini geliştirmek için ŞJTÜ 
2007’de makaleler için yeni bir ödüllendirme ve değerlendirme sistemi baş-
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lattı. Daha fazla etkili olan yüksek kaliteli araştırmalar daha önce de olduğu 
gibi ödüllendirilirken, yeni sistem SCI ve Mühendislik Dizinindeki ortala-
ma kalitedeki araştırmaların ödüllerini azaltmaktadır (her SCI araştırması 
için 1,000 Yen [yaklaşık 148 dolar] ve her Mühendislik Dizini araştırması 
için 800 Yen [yaklaşık 120 dolar]).

Uygulamalı araştırma ve teknoloji aktarımını teşvik etmek. Üniversite 
araştırma başarılarını ve teknolji aktarımını teşvik etmekte ve hükümetin 
politika üretiminde ve yerel ekonomik gelişmede tavsiyeler sağlamaktadır. 
Öğretim üyelerinin teknoloji aktarım merkezini kurma, patent bilgilen-
dirme platformunu oluşturma, öğretim kadrosunun kişisel olarak yatırım 
yapmasına izin verme yoluyla patentlerini pazarlamalarını ve bu ticari ya-
tırımlardan faydalanmalarını teşvik etmektedir. Teknoloji aktarımı birçok 
ekonomik fayda sağlamıştır ve gelecek teknolojilerin geliştirilmesini des-
teklemektedir. On yıl boyunca 985 Projesi’nin desteklenmesiyle birlikte, 
yüksek çözünürlükte televizyon işlevsel ön model sistemi üzerine kurulu 
araştırma ve geliştirme projesinin takım üyeleri bu teknolojinin Çin’deki 
gelişimine önemli katkıda bulunmuşlardır.

Ayrıca, ŞJTÜ sosyal bilim araştırmalarının da gelişimine ağırlık vermek-
tedir. Bunun sonucunda, üniversite bölgesel ve topluluğa ait sosyo-ekono-
mik gelişimelere dair hükümet ve yerel organizasyonlarla görüş alışverişin-
de bulunmaktadır. Örneğin, ŞJTÜ’nün Eğitim Yüksek Lisans Okulu dünya 
çapında bir üniversite kurmak ve bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek 
üzere hükümetle etkili müzakereler yürütmektedir. Üniversite 2003’ten 
beri yıllık olarak, uluslararası topluluktan geniş ölçüde kabul gören Dünya 
Üniversiteleri Başarı Sıralaması’nı yayınlamaktadır (ŞJTÜ 2008).

Yetenek geliştime için araştırma kaynaklarını kullanma. ŞJTÜ, araştırma 
finansmanını önemli ölçüde artırarak, endüstri ve diğer araştırma kurumla-
rıyla işbirliği yaparak ve lisans ve yüksek lisans seviyesinde yükseköğretimi 
ve araştırma standartlarını destekleyerek araştırma kaynaklarını artırmak 
için uğraşmaktadır. Bu yaklaşımlar, Eğitim Bakanlığı’ndaki uzmanlar tara-
fından önemli ölçüde tavsiye edilmektedir.

Üniversite, lisans eğitimi ve mesleki eğitim için yüksek kalitede kay-
naklar ve tesislerle deneysel programlar ve dersler oluşturmuştur. Buna ek 
olarak araştırma öğretime ve öğrenime entegre edilmiştir. Üniversite 400 
kapsamlı ve innovatif ders geliştirmiştir, ki bu deneysel derslerin toplamı-
nın yüzde 85’ini oluşturmaktadır. Üniversite, ayrıca, deneysel programların 
öğretimine yatırımını artırmış ve öğrenciler için Araştırma Programlarına 
Katılım projelerini ve inovatif araştırma projelerini uygulamıştır. Bunu 
sonucunda, öğrencilerin icat yetenekleri sürekli olarak gelişmiştir ve yete-
neklerini bilim ve teknoloji yarışmalarında göstermişlerdir. 2010’da, ŞJTÜ 
öğrenci takımı ACM (Bilgisayar Sistemleri Birliği) Uluslararası Üniversiteler 
Arası Programlama Yarışını birincilikle kazandılar.

ŞJTÜ lisans sonrası eğitimde üniversite-endüstri araştırma işbiliğinden 
faydalanmaktadır. Çin yükseköğretiminde görece daha yeni bir gelişme 
olan bu üniversite–endüstri birlikteliği, üniversite gelişimini iyileştirmek ve 
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dünya çapında bir üniversite kurmak için önemli bir destek sağlamakta-
dır (Ma 2005). Bu birlikteliklerin uzun vadeli hedefleri teoriyi uygulamayla 
bütünleştirerek lisans sonrası eğitimin kalitesini geliştirmektir. Üniversite 
sanayi araştırma işbirliği öğrencilerin buluş yetenklerini geliştirmelerini ve 
yaparak deneyim kazanmalarını sağlamaktadır (Shen ve diğerleri 2009). 
ŞJTÜ birçok üniversite sanayi araştırma işbirliği programı kurmuştur. Üni-
versite, Zizhu Bilim Tabanlı Endüstriye Park ve diğer araştırma tabanlı işlet-
meler tarafından desteklenen daha fazla lisans sonrası eğitim programları 
geliştirmektedir. Öğrencilere işletmeler tarafından yürütülen önemli pro-
jelerde staj olanağı sunulmaktadır. Aynı zamanda, endüstrideki deneyimli 
mühendisler ŞJTÜ’deki lisansüstü öğrencileri eğitmek ve denetlemek için 
davet etmektedirler.

Örneğin 2004’ten itibaren, ŞJTÜ Şangay Baoshan Demir Çelik Şirketi ile 
ortaklığını geliştirmektedir. Şirketten uzmanlar yükseklisans öğrencilerini 
gözlemek için davet edilmekte ve şirketin teknoloji personeli öğrencileri 
eğitmek ve yardım etmek meşgul olmaktadır. Geçen beş senede, bu işbirliği 
programı, 79 yüksek lisans dereceli öğrenci ve 13 doktora öğrencisini yetiş-
tirmiştir ve 50 uzman eğitime ve gözlemeye katılmıştır. ŞJTÜ’nün 2009’daki 
öz değerlendirme raporuna göre, artan sayıda öğrenci endüstriden uzman-
larla çalışmayı seçmiştir (ŞJTÜ 2009).

Bu eğitim ve staj modeli Eğitim Bakanlığı ve Şangay Eğitim Komisyo-
nu tarafından onaylanmış ve 2003-2005 Yükseklisans Eğitimi İnnovasyon 
Planı’nın bir parçası olarak seçilmiştir. Yerel yönetim Şangay genelindeki 
diğer üniversitelerde bu modelin geliştirilmesini desteklemiştir.

Uluslararasılaştırma Stratejilerinin Teşvik Edilmesi

Bir üniversi uluslararasılaştırma stratejilerini etkili bir biçimde kullan-
mak suretiyle araştırma üniversitesine dönüşebilir (Salmi 2009). ŞJTÜ, in-
novatif yetenklerin yetiştirilmesinde uluslararası rekabet gücü sağlamak 
ve ileri derecede eğitim anlayışıyla uluslararası standartta yükseköğretim 
sistemi kurmak için geniş ölçüde çalışmıştır. Uluslararasılaştırma stratejile-
ri özel olarak öğrenciler, öğretim kadrosu, araştıma ve programlara ilişkin 
tasarlanır. Öğretim kadrosu ve araştırmanın geliştirilmesine yönelik politi-
kalar daha önce tartışılmıştı. Bundan sonraki çözümlemeler öğrenciler ve 
programlara odaklanacaktır.

İki Dilde Öğretim ve Öğrenim

İki dilde eğitim ŞJTÜ’de 1998’den beri desteklenmektedir. Öğrencilerin 
Çin dili yetenkleriyle birlikte İngilizce dil yeteneklerini geliştirmek düşü-
nülmüştür. 1998’den 2005’e, yaklaşık 132 öğretmen tarafından 110,000 öğ-
renciye 135 iki dilli ders sunulmuştur. Bu iki dilli kurslar ŞJTÜ trafından 
sunulan disiplinel derslerin yüzde 10’unu oluşturmaktadır. Bu oran 2010’a 
kadar yüzde 15’e çıkmıştır (ŞJTÜ GEE Takımı 2006). Ayrıca, iki dilli dersler 
için özel finansal destek sağlanmaktadır. Örneğin, herbir iki dilli ders top-
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lam 5,000-8,000 Yen (yaklaşık 740-1180 dolar) mali destek almaktadır. Buna 
ek olarak, ŞJTÜ öğrencilerinin en fazla 16 kredilik İngilizce dersleri almaları 
gerekmektedir (ŞJTÜ 2007). Ancak, üniversitede çift dilde dersler sağlanma-
sının etkisi üzerine az araştırma yürütülmüştür. Personelin çift dilde öğreti-
mi nasıl yaptığını ve öğrencilerin bu öğretimden nasıl deneyim kazandığını 
araştırmak ve böylece politika yönelimi ve onun uygulanması arasındaki 
boşluğu bulmak yararlı olacaktır.

Yaz Okulları, Değişim Öğrencileri ve Stajlar

Öğrencilerinin uluslararası deneyimini artırmak için, tüm düzeydeki 
öğrencileri yabancı ülkelerde okumak ve oraları ziyaret etmek için teşvik 
eden ve destekleyen bir dizi program sunmaktadır.

Lisans düzeyinde, üniversite çeşitli çalışma turları sunmakta ve öğren-
cilerin yurt dışında diploma programlarına ve bir sömestr boyunca çalışma 
değişim programlarına, üç aylık yabancı ülkelerde stajlara ve yabancı üni-
versitelerle yaz eğitim programlarına katılmalarında yardımcı olmaktadır. 
ŞJTÜ, öğrencilerin dünyayı gezmeleri ve farklı kültürleri tanımaları için 
çeşitli olanaklar sağlamayı ummaktadır. Üniversite, bu gibi uluslararası fır-
satların, öğrencilerin okuma ve çalışma deneyimlerini zenginleştirdiğine ve 
uluslararası düzeyde daha rekabet edebilir hale getirdiğine inanmaktadır. 
2008’e kadar, ŞJTÜ’nün lisans öğrencilerinin yüzde 19.4’ü bu çalışma turla-
rına katıldı. 2010’a kadar, sayı yüzde 25’e yükseldi. Üniversitenin stratejik 
planlarına göre, 2020’ye kadar sayının yüzde 50’ye yükselmesi beklenmek-
tedir (ŞJTÜ 2007). Ayrıca, bu çalışma fırsatını karşılayamacak olan öğrenci-
ler için üniversite 2008’den beri burs imkanı sağlamaktadır. Bu, ŞJTÜ’nün 
yurt dışında çalışan mali sıkıntıları olan lisans öğrencilerine yardım etmek 
için Çin’de sağladığı ilk mali destektir (ŞJTÜ Eğitiml İşleri Ofisi 2009).

ŞJTÜ Yabancı Ülkelerde Staj Bursu için Uluslararası Teknik Stajyer Mü-
badelesi Birliği (IAESTE) tarafından ödüllendirilen ilk Çin Üniversitesidir. 
IAESTE burs programı üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileriyle birlikte 
lisans sonrası öğrencilere kimya mühendisliği, kimya, malzeme, işletme 
yüksek lisansı ve mali yönetim alanlarında yardımlar sunmaktadır (ŞJTÜ 
Eğitimsel Konular Ofisi 2007).

Üniversite, öğrencilerin doktora düzeyinde, dünya çapında üniversi-
teleri ziyaret etmelerini ve orada çalışmalarını, en ileri araştırmalarla uğ-
raşmalarını, araştırma kapasitelerini artırmalarını ve uluslararası rekabet 
gücünü geliştirmeleri için doktoralarına devam etmelerini destekler (ŞJTÜ 
Yükseklisans Okulu 2007). Seçilmiş öğrencilere ŞJTÜ tarafından burs sağ-
lanacaktır –harç ücretleri, seyahat masrafları ve yaşam giderleri dahil– ve 
bununla birlikte ŞJTÜ’deki ve yurt dışındaki denetçileri tarafından gözlem-
lenecelerdir. Şu an ŞJTÜ’nün doktora öğrencilerinde yüzde 15’i böyle bir 
deneyim yaşamıştır.

ŞJTÜ’nün Eğitim Enstitüsü yürütülen araştırmaya göre, yurt dışında 
okuyan öğrenciler bundan hoşnut kalmışlar ve uluslararası deneyimleri ve 
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onun üniversiteleri üzerindeki etkisi üzerine olumlu görüş bildirmişlerdir 
(Yang ve diğerleri 2008). 2008’de, öğrencilerin 46.3’ü uluslararası deneyim-
lerini kendi alanlarında en yeni bilgileri öğrenmek için büyük bir fırsat ola-
rak görürken yüzde 7.4’ü hiçbir etkisi olmadığını iddia etmiştir; öğrencile-
rin yüzde 47.9’u programlar aracılığı ile dil yeteneklerini geliştirdiklerine 
inanırken yüzde 5.3’ü bu duruma katılmamıştır; öğrencilerin 41.5’i faaliyet-
ler sonucunda artan güvenlerinin bir hayli bilincindeyken yüzde 7.4’ü aynı 
şeyleri hissetmemektedir. Aynı zamanda, öğrencilerin yüzde 39.9’u diğer 
kültürler için değerlendirmelerde bulunmuştur.

Çift Diploma Programları ve Ortak Enstitüler

ŞJTÜ, çift diploma programları ve ortak enstitüler kurarak uluslararası 
camiada prestijli üniversitelerle işbirliği yapmakla aktif bir şekilde uğraş-
maktadır. Üniversite eğitimsel kaynakların en iyisini bularak ve kullanarak, 
dünya standartlarındaki diğer üniversitelerden o üniversitelerin yönetim 
ve idaresini referans almayı, ders programı tasarımını denemeyi ve ulusla-
rarası rekabet gücüyle ileri derecede yetenekli işgücü geliştirmeyi öğrenme-
yi amaçlamaktadır.

Çift diploma programları ŞJTÜ’nün Berlin Teknik Üniversitesi, Ecole 
Centrale (Lille, Lyon, Marsilya, Nantes ve Paris), Ecole des Mines de Nantes 
(Fransa), Georgia Teknoloji Enstitüsü ve Michigan Üniversitesi ile işbirliğini 
içermektedir. 2007’de, ŞJTÜ Üretim için Çin Liderleri programını başlatmak 
için Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ile işbirliği yapmıştır (Tong 2008). Bu 
program, Çin’de, imalat endüstirisinde gelecek kuşakları yetiştirmek için li-
sanüstü düzeyinde ilk ve tek diploma programıdır (ŞJTÜ GEE Takımı 2006).

ŞJTÜ bölüm ve okullarını yabancı üniversiteler ve kurumlarla işbirliği 
yapmaları için teşvik etmektedir. Bu politika altında, birkaç ortak enstitü 
kurulmuştur. Örneğin, ŞJTÜ’nün Makine Mühendisliği Fakültesi’nin Mic-
higan Üniversitesi işbirliği ile yeniden kurmak için 2000 yılının Ağustos 
ayında bir anlaşma imzalanmıştır. Proje Makine Mühendisliği Fakültesi’ni 
dünyaca tanınmış bir kurum haline getirmeyi amaçlamaktadır. Sözleşmede 
“4+2+3” modeli (dört yıl lisans, iki yıl lisansüstü ve üç yıl doktora prog-
ramları) öngrülmüştür. 2006 yılında, iki üniversite Çin ve dünya çapında bir 
üniversite arasında başarılı bir işbirliği olan Michigan Üniversitesi – Şangay 
Jiao Tong Üniversitesi Ortak Enstitüsü kurulmuştur (ŞJTÜ 2009).

Ayrıca, bundan başka ortak enstitüler kurulmuştur. Örneğin, Sino-Birle-
şik Devletler Çevre Hukuku Öğretimi ve Araştırma Merkezi, Pace Üniversi-
tesi işbirliği ile, diğer seçkin üniversitelerle uzun vadeli değişim programla-
rı oluşturmaya niyetlidir. Columbia Üniversitesi ve ŞJTÜ’nün Uluslararası 
ve Halkla İlişkiler Okulu arasındaki işbirliği küreselleşme döneminde yük-
sek talebi olan kamu yönetim personeli eğitmek için uzun vadeli stratejik 
birlikteliklerini geliştirmişlerdir (Du 2008).

ŞJTÜ’nün uluslararasılaştırma stratejileri yabancı ülkelere genişletilmiş-
tir. Üniversitenin iş yönetimi yükseklisans programı 14 yıldan beri Singa-
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pur’daki eğitim kurumlarının işbirliği ile yürütülmüştür ve 400’den fazla 
öğrenci toplamıştır. 2002’de, ŞJTÜ Eğitim Bakanlığı tarafından Singapur’da 
yurt dışı yerleşkesini kurmak için onay almıştır. Aynı zamanda, ŞJTÜ Singa-
pur hükümetinin küresel işbirliği kurmak istediği dokuzuncu üniversitedir.

Uluslararasılaştırmanın Anlamları

Özetle, uluslararasılaştırma stratejisi, öğrencinin kapasitesinin yaratıl-
ması, eğitim gelişimi, ders programı tasarımı, öğretim ve araştırma kaynak-
ları ve yönetim ve idare faaliyetleri ve programlarını kapsayan ŞJTÜ’nün 
gelişiminin tüm yönlerine entegre edilmiştir. Geçmişte, uluslararasılaştırma 
stratejisi geniş ölçüde sadece ithalata yönelik faaliyetlere odaklanmıştı. Ama 
SJTU şimdi hem ithalat-odaklı hem de ihracata yönelik faaliyetler ve prog-
ramlarla derinlemesine bir uluslararasılaşma modu geliştirmeyi amaçlıyor. 
Uluslararasılaştırma politikası üniversitenin gelişimi için, diğer dünya ça-
pındaki üniversitelerin deneyimine yer vermeyi, farklı tarz üniversite yö-
netim ve idaresini entegre etmeyi, kaliteyi her yönden geliştirmek için ulus-
lararası standartları tanıtmayı, küresel rekabet ve kültürel çeşitlilik bilincini 
öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında yükseltmeyi önermektedir.

Mali Kaynakların Çeşitliliği

Çin’deki diğer devlet üniversiteleri gibi, ŞJTÜ’nün ödeneği farklı kay-
naklardan gelmektedir –hükümet ödeneği, araştırma geliri, okul ücretleri, 
üniversite tarafından yürütülen işletmeler ve bireysel ve sosyal organizas-
yonlardan gelen bağışlar.

Hem merkezi hem yerel hükümet öğrenci sayısını temel alarak ulusal 
üniversitelere düzenli eğitim ödeneği ayırmaktadır (Liu 2009). ŞJTÜ’nün 
düzenli eğitim ödeneği temel olarak merkezi hükümet tarafından ayrılır.

Önemli katılımcı bir üniversite olarak seçilen ŞJTÜ 211 Projesi ve 985 
Projesi tarafından ek ödenek ile ödüllendirilmiştir. 211 Projesi’nden gelen 
ödenek üç temel alanı hedefler –kurumsal araştırma kapasitesinin geliştiril-
mesi, önemli disiplinel alanların geliştirilmesi ve sayısal yerleşke ve altya-
pısının geliştirilmesi. 985 Projesi ödeneği üniversiteyi şu ana alanlarda des-
teklemektedir: araştırma kapasitesi kurulması, altyapı ve yerleşke gelişimi, 
yeteneklilerin istihdamı ve öğretim kadrosu gelişimi ve uluslararası işbir-
liği. Merkezi hükümet ödeneğinin yüzde 25’i öğretim kadrosu gelişimine, 
yüzde 60’ı araştırma kapasitesi gelişimine, yüzde 5’i lisans ve lisans sonrası 
eğitime, yüzde 5’i sayısal yerleşke gelişimine ve yüzde 5’i uluslararası işbir-
liğine yatırılmıştır.

Araştırma geliri ŞJTÜ için diğer bir fon kaynağıdır. Araştırma, üniver-
sitesinin araştırma kapasitesinin artması için, devlet kurumları ve endüst-
riyel sektör tarafından büyük ölçüde desteklenmektedir. Yükseköğretim 
sektöründe maliyet paylaşımı reformundan itibaren, harç ücreti başlatılmış-
tır. Harç ücretleri şu an üniversitenin toplam gelirinin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır. ŞJTÜ’ye yapılan bağışlar ve diğer özel destek kaynakları 
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da üniversite gelirinin önemli bir kaynağı haline gelmiştir. ŞJTÜ’nün yeni 
binalarının pek çoğu mezunlar veya toplumun tanınmış kişileri tarafından 
yapılan bağışlarla finanse edilmiştir. Ayrıca, bir özel işletme olan Pekin Ziz-
hu İlaç Limited Şirketi, mali destek olarak üniversiteye 1 milyar Yen sun-
muştur. Bu tutar, Çin’deki bir özel işletme tarafından üniversiteye yapılan 
en büyük tek bağıştır.

ŞJTÜ’nün toplam bütçesi geçen 10 senede 4 kattan fazla artmıştır. Ola-
ğan bir yıl içinde, ŞJTÜ’nün gelirinin yüzde 20’si düzenli hükümet ödeneği, 
yüzde 20’si 985 Projesi ve 211 Projesi gibi devlet girişimleri, yüzde 30’u araş-
tırma geliri, yüzde 20’si harç ücretleri ve yüzde 10’u bağışları ve üniversite 
işletmelerini kapsayan diğer kaynaklardan oluşmaktadır.

Sonuç

Araştırma üniversite kurmak, herhangi bir ülkede herhangi bir üniversi-
te için kışkırtıcı ve zaman –ve kaynak– tüketen bir çabadır (Shi 2009). Bu tür 
üniversiteleri geliştirmek için evrensel bir formül yoktur (Salmi 2009). ŞJTÜ 
uluslararası standartta araştırma üniversitesi kurmak için özel koşullarını 
fırsata dönüştürmüş ve birçok yönde önemli ilerleme kaydetmiştir.

Üniversite yönetim biçimini geleneksel yönetimden stratejik yönetime 
geçirmiştir. Bu değişiklik ŞJTÜ’nün en değerli geleceği hayal etmesini, mis-
yon ve hedeflerinin cesur bir vizyonunu yaratmasını ve, buna göre, günlük 
faaliyetler için ayrıntılı bir plan halinde bir dizi işlem tasarlamasını sağla-
maktadır. Üniversite dış çevreyle birlikte ŞJTÜ’nün örgütsel kabiliyetini, 
genel amaçlarını ve gelişim istikametini dikkate alır ve okulların ve bölüm-
lerin orta ve uzun vadeli performans değerlendirmesi, finansal kaynakla-
rın çeşitliliği ve yenilikçi istihdam politikaları gibi farklı idare faaliyetlerini 
bütünleştirir.

ŞJTÜ’nün gelişiminin odağı yurtiçinden uluslararası standartlara ve 
yurtiçinden uluslararası rekabete doğru değişmiştir ŞJTÜ, kendisi ve ulus-
lararası seçkin üniversiteler arasındaki açığı bilerek, okullarını ve bölüm-
lerini performanslarını uluslararası emsallerinkiyle karşılaştırmaları ve 
performanslarını uluslararası göstergeler ve standartlar aracılığı ile değer-
lendirmeleri, uluslararası akademik dünyaya katılmak için araştırmayı teş-
vik etmelerini ve insan kaynaklarını güçlendirmek amacıyla öğretim kadro-
suna uluslararası kimliği sağlam kişileri işe almalarını teşvik etmektedir. Bu 
taktikler ŞJTÜ’nün diğer araştırma üniversiteleri ile arasındaki farklılıkları 
incelemesini ve boşluğu kapatmak için net hedefler oluşturmalarını sağla-
maktadır.

ŞJTÜ’nün gelişiminin vurgusu miktara yönelik vurgudan kaliteye yö-
nelik vurguya ve altyapı inşasından öğretim, öğrenim ve araştırmaya kay-
mıştır. Örneğin, ŞJTÜ şu an, öğretim üyelerini ve öğrencileri ilgili alanlarda 
uluslararası dergilerde yayınlanan kaliteli araştırmalar için teşvik etmekte 
ve ödüllendirmektedir ancak geçmişte, üniversite uluslararası yayınlarda çı-
kan araştırmaların sadece sayısı üzerinden teşvik edip ödüllendirmekteydi.
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Gösterdiği ilerlemeye karşın ŞJTÜ’nün daha fazla gelişme ve araştırma 
üniversitesi haline gelme hedefini başarma isteğinin önünde uzun bir yol 
var. ŞJTÜ’nün kısa vadeli özel hedefler, ihtiyaçlar ve bakış açıları tarafından 
desteklenen, uzun vadeli, küresel bir dünya çapında araştırma üniversite-
si vizyonunu oluşturmaya odaklanmaya gereksinimi var. Diğer bir zorluk, 
ŞJTÜ’nün örgüt kültürünü gösterge veya sıralamaya yönelik yaklaşıma de-
ğil de gerçek bir kalite kültürüne dönüştürmektir. Üniversite vizyonu için-
de belirli sıralamalarda başarılı olmaktan bahsedildiyse de gelişimin eğitim, 
araştırma ve hizmetlerin kalitesini düzeltmeye odaklanması gerekir.

Notlar

1. 985 Projesi’nin başlangıç aşamasında seçilen bu dokuz üniversite, Fudan Üniver-
sitesi, Harbin Teknoloji Enstitüsü, Nanjing Üniversitesi, Pekin Üniversitesi, ŞJTÜ, 
Tsinghua Üniversitesi, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Xi’an Jiaotong Üniver-
sitesi ve Zhejiang Üniversitesi’dir.

2. Bu dokuz üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrencilerinin Thomson Bilimsel 
Veritabanı’nda indekslenen uluslararası yayınlanan makalelerinin ortalaması 
2008’de 2,400’e yükselmiş olup, 1999’daki sayıdan 10 kat fazladır. Öğretim üye-
lerinin ve öğrencilerin performansları da, yüksek oranda atıf alan araştırmacılar 
ve Nature and Science dergisinde yayınlanan makaleler açısından önemli ölçüde 
ilerlemiştir.

3. Örneğin, Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralamasına göre, ilk 300’deki Çin 
üniversitelerinin sayısı 2000’de 0’dan 2008’de 6’ya yükselmiştir ve ilk 500’deki Çin 
üniversitelerinin sayısı aynı dönemde 4’ten 18’e yükselmiştir.

4. Bu dergiler Sosyal Bilimler Atıf Dizini, Fen Atıf Dizini ve Güzel Sanatlar ve Beşeri 
Bilimler Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

5. Uygulamada, Parti sekreterlerinin çoğu, üniversitenin gündelik sevk ve yönetimi-
ne doğrudan dahil olmaktadır. Bazı durumlarda, eşbaşkan gibi hareket ederler.

6. Konut kayıt sistemi, ikametgah izin sistemidir. Bütün bireyler, belirli bir şehrin, 
kasabanın veya köyün sakini olarak kayıt edilmelidir. Bu kayıt sistemi vasıtasıyla, 
sağlık hizmeti ve eğitim gibi hizmetlere erişime sahip olurlar.

7. ŞJTÜ’nün belgelerine ve bilgilerine göre, üniversitenin önemli bölümleri, mühen-
dislik, yaşam bilimleri ve iktisat ve işletmeyi; doğa bilimlerindeki temel disiplin-
leri; hukuk, tarım, sosyal bilimler ve beşeri bilimler gibi karakteristik bölümleri 
kapsar. Sosyal bilimler ve beşeri bilimler bölümleri, ŞJTÜ’nün disiplinel gelişimin-
de görece düşük performans sergileyen bölümler olarak değerlendirilir; ancak, bu 
bölümler bir dizi uzmanlaşmış disiplinlere sahiptir ve bu yüzden, ŞJTÜ’nün dün-
ya çapında bir araştırma üniversitesi olarak gelişmesinde önemli bir rol oynar.
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BÖLÜM 3

Araştıma Üniversitelerinin Yükselişi 
Hong Kong Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi
Gerard A. Postiglione

“Roma bir günde kurulmadı”
19. yüzyıl bitmeden önce, Harvard Üniversitesi’nin başkanı, Charles Eli-

ot, John D. Rockefeller’a, araştırma üniversitesi oluşturmak için 50 milyon 
doların (bugünkü kura göre 5 milyar dolar) ve 200 yılın gerektiğini söy-
lemişti (Altbach 2003). Yeni yüzyılın başlangıcında, ve Rockefeller’ın 50 
milyon dolarından fazlasıyla, Chicago Üniversitesi’nin zirveye ulaşması 20 
yıl sürdü. Asya’da yeni yüzyılın başlangıcından hemen önce, yeni kurulan 
Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (HKBTÜ)’nin Asya’nın en iyi 
10 üniversitesinden biri haline gelmesi sadece 10 yıl ve Eliot’un hesabının 
onda birinden daha azını gerektirmiştir1.

Küreselleşme, bir araştırma üniversitesinin kuruluşunu hızlandırmış ve 
hızlı gelişen ekonomileriyle ulusların böyle bir başarıyı beklemeye istekli 
oldukları zamanı kısaltmıştır. Bu nedenle, dünya çapındaki üniversitelerin 
şu anki modelleri, başarıyı daha kısa sürede ve rekabete dayalı bilgi ekono-
misi çağının itiş kakışı içinde yakalayan üniversitelere doğru olgunlaşma-
sı bir yüzyıl veya daha fazla süren üniversitelerden kısmen ayrılmaktadır. 
“Amerika sonrası” dünyada bile geri kalanların yükselmesiyle –özellikle 
antik uygarlıkların ve geniş ulusal tarihlerin izini taşıyan Hindistan ve Çin– 
yeni bir araştırma üniversitesinin olgunlaşması için bir yüzyıl beklemek çok 
uzun görünmektedir (Zakaria 2009). Bu yüzden, uluslar geleneksel ulusal 
en iyi üniversitelerinin araştırma kapasitesini güçlendirirken, aynı zaman-
da yeni araştırma üniversiteleri kurma düşüncesini de benimsemişlerdir. 
Bu bölümün göstereceği gibi, gelişmekte olan ekonomi (ülke) için, çoktan 
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kurulmuş en iyi üniversitelerdeki kaynaklara yoğunlaşan geleneksel yakla-
şım yerine iki yönlü strateji daha makuldur (Ding 2004; Altbach and Balán 
2007; Salmi 2009).

Bu bölüm Çin Hong Kong Özel İdari Bölgasi’ndeki yükseköğretim ör-
neği olan, HKBTÜ’nün kuruluşu ve gelişimi ve 1991 yılında kuruluşundan 
on yıl içinde uluslararası seviyede bir araştırma üniversitesi haline gelmesi-
nin emsalsiz başarısını inceleyecektir. Bu üniversitenin hızlı yükselişi birçok 
faktöre bağlıdır. Herhangi bir yerde benzerini yapmak mümkün olmasa da, 
bu bir dizi faktörün ayrıntılı olarak değerlendirilmesi kayda değerdir. Eğer 
bir kurum hızlı bir şekilde değişen ekonomi ve siyasi çevrede fırsat algı-
sında doğru bir yerdeyse, potansiyel destekten yararlanma ve toplumdaki 
olası engellerin üstensinden gelme yaklaşımında ileriye dönükse ve birin-
ci kademe öğretim kadrosunun işe alımında, bensersizlğinin altını çizerek, 
ve yükseköğretimin var olan sistemine yerleşmek için bir yol planlamada 
yetenekliyse, bu örnekler başarılı bir araştırma üniversitesinin nasıl kurula-
bileceğini örnelemektedir. Bu örnek incelemesi için seçilen modeller diğer 
yeni gelişen ekonomilerin koşullarında yankı yapacaktır. Bununla birlikte, 
değişen bir çevredeki karmaşık ve birbiri içine geçen nitelik ve süreç, dünya 
çapında bir araştırma üniversitesi kurmak amacıyla özel koşulları düzen-
lemek için yapılan herhangi bir girişimi başarısız bir çabaya çevirecektir. 
HKBTÜ’nün kuruluşunu ve gelişimini çevreleyen temel faktörleri tespit et-
tikten sonra bölüm daha büyük bir konu olan araştırma üniversitesi kurma 
hakkında daha ayrıntılı tartışma sağlamaktadır.

HKBTÜ için Önemli Faktörler

HKBTÜ yükseköğretim sisteminin içine Amerika araştırma üniversitesi 
kültürünü yerleştirmek için İngiliz sömürü yönetiminin çöküş yıllarından 
yararlanmıştır. Hong Kong’un diğer üniversiteleri kurumsal değer ve mi-
raslarına bağlı kalırken, bu üniversite, geleceğin Çin Hong Kong Özel İdari 
Bölgesi’nde bilim ve teknoloji üniversitesinin potansiyel rolünü önceden 
görmekle kendini statükodan ayırmışıtır. Diğer üniversitelerde de sonunda 
görülecek olan çeşitli önlemler almıştır. Bu önlemler, araştırmayı öğretimle 
aynı hizaya koymayı, gelişmede girişimci yaklaşıma güvenmeyi, dekanları 
seçmek yerine atamayı, öğrencilerden kendi bilim ve teknoloji uzmanlık-
larının dışında sosyal ve beşeri bilimler derslerine kaydolmalarını istemeyi 
kapsamaktadır2. Aslında, bu politika yükseköğretimde küreselleşmenin ge-
nel eğiliminin bir parçası olarak meydana gelmiştir.

Üniversitenin kuruluşu, Hong Kong’taki yüksokul ve üniversitelerde-
ki araştırma kapasitesini güçlendirmek için ödenek sağlayan Hong Kong 
Araştırma Bursları Konseyi’nin kuruluşuna denk gelmiştir (Üniversite 
Bursları Komisyonu [UGC] 2000). Araştırma Yardımları Konseyi araştırma 
ödenekleri bugün Çin, Hong Kong ÖİB’in geleneksel olan öğretim odaklı 
üniversitelerini daha fazla araştırmaya doğru iten temel kaynağıdır. Gene 
de, HKBTÜ daha hızlı bir başlangıç yapmıştır. Aldığı fon miktarı diğer üni-
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versitelere nazaran aşamalı olarak ödül düzeylerine çıkmıştır ve bugün ba-
şarılı burs başvuruları oranında öndedir. Örneğin, 2009’da başvuru başarı 
oranı yüzde 47’dir, başarı oranı yüzde 36 olan diğer iki en iyi araştırma üni-
versitesinin ilerisindedir. Ödüllü her öğretim üyesinin sayısı diğer herhangi 
bir üniversitenin sayısının yaklaşık iki katıdır. Bu yüzden, Araştırma Burs-
ları Konseyi’nin kurulmasıyla, HKBTÜ’nün kurulma zamanlamaları ideal 
olmuştur.

1990’lar yaklaştıkça, dört Asya “kaplanı” (Hong Kong; Kore Cumhuri-
yeti; Singapur ve Tayvan, Çin) üretimi daha düşük maliyetle yakın Asya 
ülkelerine kaydırıyorlardı. Giderek artan eğitimli nüfusla, kaplanlar yurtiçi 
endüstrilerini daha çok katma değer üretimine doğru yenilediler. Bu en-
düstriyel yükselme sırasında, Singapur, Kore ve Tayvan, Çin hükümetleri 
rotayı yüksek teknoloji yoğunluklu endüstrilere çevirdiler. Hong Kong’tan 
emek yoğun endüstriler Çin’in iç bölgesine doğru hareket etmeye başla-
mış olsa da, hükümet kamunun finanse ettiği yüksek teknoloji girişimle-
rinden kaçınmış, onun yerine itici güç olarak piyasa ekonomisine güven-
miştir. Kendini, HKBTÜ’yü Hong Kong’un yüksek teknoloji yükselişinde 
sembolik bir üs yapan bilim ve teknoloji üniversitesini kapsayan altyapısal 
yatırımın desteklenmesiyle sınırlamıştır. Yükselen Asya’da bilim ve tekno-
loji üzerinde yoğunlaşması, modern Çin’in popüler bilgi transferi vizyonu 
ile yankı bulmuştur. Bu vizyon, HKBTÜ’nün işletme ve idare öğretim kad-
rosu tarafından Hong Kong gibi ticari bir şehirde geliştirilmiştir. Ne yazık 
ki, hükümetin piyasa güçlerine güvenmesi Hong Kong’u yüksek teknoloji 
merkezi yapmada başarısız olmuş ve dolayısıyla yeni üniversitenin potan-
siyel rolünü Hong Kong’un bu sektörde yükselmesi için bir katalizör ol-
makla sınırlandırmıştır. Güçlü bir emlak ve gayrimenkul sektörüyle birlik-
te Çin’in 1997’deki devir tesliminden sonra Hong Kong’a yerleşen ikinci 
kademe devlet memurları Hong Kong’un yüksek teknoloji merkezi olarak 
gelişmesini desteklemek için fazla birşey yapmamış ve bu yüzden bu fırsatı 
Şangay’ın faal bir bağışçı haline geldiği kuzeye doğru kaydırmıştır3.

HKBTÜ’nün hızlı yükselişine kuruluş zamanlamasının 1989’da hükü-
metin yükseköğretimde kayıtlarını ikiye katlama kararını aldığı zamana 
denk gelmesi yardımcı olmuştur. Bu karar, Tiananmen Meydanı olayının 
ardından, üniversite 1991’de açıldığında, birçok potansiyel bilim insanının 
çalışmalarını ilerletmek için denizaşırı ülkeler yerine kafalarını buraya çe-
virmeleriyle verilmiştir. 1990’larda, ülkenin iyi eğitim görmüş sakinlerini de 
kapyacak şekilde Hong Kong’tan gelen yıllık göçler artmaya başlayınca ve 
bir yıl içinde yaklaşık 65,000’e ulaşınca, hükümet üniversite kayıtlarının iki 
katlanmasını kararlaştırdı. Yükseköğretime kayıtlardaki bu artışı üniversi-
tenin 1991’de kurulmasından önce başarmak daha zor olurdu. Bu Hong 
Kong sakinlerinin geri dönüş göç oranı, yabancı oturma belgesi veya pasa-
portları olsun olmasın, 1990ların ortasından sonlarına kadar artmıştır4.

HKBTÜ’nün başarısındaki en önemli faktörü mükemmelen yetenekli 
olan öğretim üyelerini ve bilim insanalrını işe almasıydı. Bütün öğrenim 
üyeleri doktoraya sahipti ve yüzde 80’i doktoralarını dünyanın en iyi 24 
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üniversitesinin birinden almış veya burada çalışmıştı. Üniversite bu çaptaki 
akademik personeli Çin diyasporasının kıdemli bilim insanı kuşağı arasın-
dan işe almıştır. Çin’i Tayvan (Çin) için terk etmiş ve daha sonra, genel-
likle Birleşik Devletler olmak üzere, yabancı ülkelerde okumuş Çin bilim 
insanları kuşağı, Çin’deki ekonomik reformun ilk on yılında Çin’de mey-
dana gelen değişikliklere ve 1978’in Aralık ayında başlayan dış dünyaya 
açılmasına bağlandılar. Çin’in yabancı ülkelerdeki bilim insanı sayısı artışı 
Amerika üniversitelerinde son noktaya ulaştı. HKBTÜ Tayvan (Çin)’da ya 
da Çin’in kendi topraklarında doğan ve başta Amerika olmak üzere deniza-
şırı ülkelerde eğitim gören yetenekli akademisyenleri çoğunlukla bu geniş 
havuzdan seçmiştir ki o tarihlerde Hong Kongdaki diğer üniversiteler bunu 
yapmaya fazla eğilimli değillerdi.

Üniversitenin ilk başkanı Woo Chia-wei Çin akademisyenlerinin bu em-
salsiz kuşağının bir üyesiydi. Fizik eğitimli olan Woo aynı zamanda Birle-
şik Devletler’deki önemli bir araştırma üniversitesinin rektörü idi. Aslında, 
Amerika’nın önemli bir üniversitesinin rektörü olan ilk Çin kökenli kişiydi. 
Birleşik Devletlerdeki Çinli araştırmacı bilim insanlarının geniş ağının da bir 
parçasıydı. HKUST için, kendi uzmanlık alanlarında uluslararası ün yapmış 
olan bilim insanlarının kıdemli kuşağının, yerleşik işlerini bırakıp Hong 
Kong’a dönecek kadar kendilerini güvende hissetmeleri bir hayli önemliy-
di. Bu değişim Başkan Woo’ya belirgin inancı göstermektedir, ki o sadece 
HKBTÜ’nin kuruluşunu ve ilk başlardaki gelişimini izlemekle kalmamış 
aynı zamanda seçkin ve uluslararası camiada tanınan öğretim kadrosunu 
toplamada etkili olmuştur. HKBTÜ’nün ilk rektörü olarak Woo, gelecek iki 
rektöre örnek olmuştur.

Asya’da bilim ve teknolojinin baş üniversitesi haline gelmek için yoluna 
devam eden HKBTÜ Paul Ching-Wu Chu’yu ikinci rektör olarak seçti. Chu 
yüksek sıcaklık süper iletkenliği alanında öncüydü. Houston Üniversitesi 
T.L.L Temple Bilim Kürsüsü’ndeyken ve Texas Süper İletkenlik Merke-
zi kurucu yöneticisi olan Chu, aynı zamanda Bell Laboratuarlarında, Los 
Amos Ulusal Laboratuarı’nda, Marshall Uzay Uçuş Merkezi’nde Argonne 
Ulusal Laboratuar’ında ve DuPont’ta danışman ve ziyaretçi personel ola-
rak hizmet etmiştir. Chu 1988’de Birleşik Devletler’in bilim adamları için 
en yüksek onur nişanı olan Ulusal Bilim Madalyası’nı almıştır ve 1990’da 
U.S. News and World Report tarafından Birleşik Devletler’deki En İyi Araş-
tırmacı olarak adlandırılmıştır ve Beyaz Saray tarafından Ulusal Bilim Ma-
dalyası adaylarını değerlendirmek için 12 seçkin bilim adamlarından biri 
olarak tayin edilmiştir. HKBTÜ’ye önemli katkılarından birisi İleri Araştır-
ma Enstitüsü’nün kurulması olmuştur. 2009’un sonunda emekli olan Paul 
Ching-Wu Chu’nu yerine geçen Birleşik Devletler Ulusal Bilim Vakfı’nda 
matematik fizik bilimleri yöneticiliğinden sorumlu olarak başkan yardım-
cılığı yapmış Tony Chan’dır. Bu pozisyonda, astronomi, fizik, kimya, ma-
tematik, materyal bilimi ve birden çok akademik disiplini ilgilendiren faali-
yetlerde yıllık yaklaşık 10 milyar Hong Kong doları (1.29 milyar dolar) olan 
araştırma ödeneğini yönlendirmiş ve yönetmiştir. HKBTÜ’nün rektörü ola-
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rak dönemine henüz başlasa da, seçkin bir öğretim üyesi ve bilim insanı ve 
dünya çapında bir yönetici olarak yeteneklerini birleştirmesi beklenmekte-
dir.

1990’ların ortasında ve sonlarında, HKBTÜ’ye olası işe alımlarında-
ki temel düşünce Çin’den gelen yatırımın ekonomiyi rekor seviyelere it-
tikçe ekonomideki zenginliğin hızla artışıydı. Birleşik Devletler’deki en 
iyi üniversitelerle karşılaştırıldığında miktar hala az olsa da, bu gelişme 
HKBTÜ’nün hükümetten önemli miktarda araştırma ödeneği almasını sağ-
lamıştır. Hong Kong’taki diğer üniversiteler gibi HKBTÜ Üniversite Yar-
dımlar Komitesi’nden üç yılda bir olmak üzere düzenli ödenek desteği ve 
yeni kurulan Araştırma Yardımları Konseyi’nden araştırma ödeneği almış-
tır. Ancak, diğer üniversitelerden farklı olarak, HKBTÜ, üniversiteyi özel 
bağışlarıyla destekleyebilecek mezunlara sahip değildir.

Maaş, üst kademe işe alımların denkleminde anahtar bir faktör değilse 
de, işe alınan personelin Hong Kong’a yeniden yerleşmesi kararını kolay-
laştıran akademik maaşlar diğer gelişmiş ülkelerde verilen maaşlarla uyuşa-
bilir seviyeye ulaşmıştır. Birçok seçkin akademisyen için, geniş Amerika stili 
evden, Hong Kong’ta daha küçük apartman stili yaşam alanlarına taşınma 
ve buna ek olarak hemen yanıbaşında çalışan veya okuyan aileden ayrılma 
anlamına gelmektedir.

Bağımsızlığın geri verilmesi tarihinin yaklaşamsı Çin’e olan duygusal 
bağlılıkları güçlenen Çinli akademisyenler için önemli ve tarihi bir dönüm 
noktasını temsil etmiştir. Tayvan (Çin) tarafından otuz yıldır muhafaza edi-
len ve yüksek teknoloji üretiminde ekonominin başarılı gidişatına öncülük 
eden bilimsel yetenek, ilk defa Hong Kong’un gelişimine, özellikle yükse-
köğretim sisteminde, yoğunlaşıyordu. Çinli-Amerikan bilim adamları için 
bu değişiklik merkezde Amerika-Çin ilişkilerine kayda değer bir katkıda 
bulumada önemli bir fırsatı işaret etmiştir.

Kısaca, Çin’e olan güçlü duygusal bağlarıyla bilim adamları, ülkenin ar-
tan açıklığından ve ekonomik kalkınmasından mutlu oldular. Onlar için bu 
kalkınma, önemli gelişmelerde yer almak ve Çin’in modernizasyonunda rol 
oynamak için fırsat sağlamıştır. Bu açıdan, zamanlama, personel alımında 
çok önemli olmuştur. Eğer HKBTÜ on yıl daha erken kurulmuş olsaydı, 
Hong Kong’un kolonyel durumunun 1997’de biteceğinin henüz net olma-
dığı zamanda, o üniversitenin Çinli akademisyenleri Hong Kong’ta çalışma-
yı tercih etmeyeceklerdi. Bu bilim insanları için önemli faktör, HKBTÜ’nün 
henüz Çin’in anayurdunda olmayan akademik özgürlüğü temin etmiş ol-
masıydı.

Bu yüzden HKBTÜ, kurumsal vizyonu aracılığı ile tasarlanan ve yabancı 
ülkelerdeki Çinli akademisyenlerin iki kuşağın işe alımıyla desteklenen de-
ğerli bir mevki yaratmıştır. Bu, dinamik bir ekonomide ve hızla genişleyen 
üniversite sisteminde çalışmak için yegane tarihi bir fırsat sunmuştur. Hong 
Kong üniversitelerinde kamusal ödenekle yapılan araştırmaların sistematik 
yükselişine denk gelen, küresel olarak ortaya çıkan ve reformist Çin ile bir-
leştiren sağlam bilimsel bir ortam kurmuştur.
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Yeni bir araştırma üniversitesinin faaliyete geçirilmesindeki hız bunun 
gibi önemli faktörler tarafından artırılsa da, bir kısmı başka bir yere kolayca 
kopyalanmaz. Dinamik ekonomi, akademik özgürlük, Çin’in anatoprağına 
yakınlık gibi faktörler Hong Kong’taki yükseköğretim sisteminin tamamı-
nın birlikte gelişimine katkıda bulunmuştur. Her yükseköğretim sistemi, bir 
kısmı araştırma üniversitesi kurmak için fırsatlara dönüştürülebilecek ken-
dine özgü koşullara sahiptir. Dünya çapında bir araştırma üniversitesi boş-
lukta yaratılamaz. HKBTÜ, vizyonunu Hong Kong akademisinin ötesinde 
tasarladığı ve kendisinin bir yuva olarak tanımladığı sistem ile içiçedir.

Çin Hong Kong ÖİB’deki üniversiteler şu an hükümet tarafından fi-
nanse edilse de, özerklikleri yasalar tarafından korunmaktadır. 20. yüzyılın 
sonlarında, aynı devlet kaynağından mali destek ve akademik statü için, en 
iyi üç üniversite (Hong Kong Üniversitesi, Hong Kong Çin Üniversitesi ve 
HKBTÜ) arasındaki rekabet Çin Hong Kong ÖİB’deki yükseköğretiminde 
yeni bir devinim yaratmıştır. Bazı açılardan bu yaklaşım tüm ekonominin 
üniversite sisteminin yükselmesine katkıda bulunmuştur. HKBTÜ kurul-
duktan sonra, hükümetin ödenek dağıtım pastası kaynağı büyüdü. Ancak 
bu ödenekler hala rekabetçi bir temel üzerinden dağıtılmaktadır. Hong 
Kong, kaynakları, geleneksel olarak önceden kurulmuş bir ya da daha fazla 
iyi kurumda toplama stratejisi yerine, diğer üniversitelerin zararı pahasına 
kaynakları bir kurumda toplamayan iki yönlü gelişim stratejisini kullan-
maktadır. Bir araştırma üniversite oluşturmak için, en azından teoride, üni-
versitelerin birbirlerini tamamladığı ve böylece bütün sistemin araştırma 
kapasitesini güçlendiren bir strateji kullanmaktadır. Üniversite Yardımlar 
Komitesi sistemin bütünü yaklaşımını savunmaktadır.

Tüm yükseköğretim sisteminin tek güç olarak görüldüğü birbirine kenetlenmiş 
bir sistem geliştirmek... yükseköğretimin görev güdümlü ancak derinlemesine 
işbirlikçi sistemine değer vermek... diğer kurumlarla kapsamlı bir işbirliğine yö-
nelik... (ÜYC 2010b)

Bu yaklaşımlardan hangisinin pratikte gerçekleştirileceği tarafı kesinlik-
le tartışmaya açıktır. Bazı gözlemciler hala Çin Hong Kong ÖİB’deki sekiz 
üniversiteden dördü Asya’daki en iyi 10 üniversite içinde yer aldığı gerek-
çesiyle, en azından kısmen, bu stratejiye itibar etmektedir (Times Higher 
Education 2008). Bu bölümün geri kalan kısmında HKBTÜ örneği daha 
ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Kuruluşunda ve gelişimindeki kendine 
özgü faktörler en fazla dikkati çekmektedir ve bölüm, gelişen ekonomilerde 
araştırma üniversitelerinin kurulması için koşulların yeniden tekrarlanma-
sıyla sonlandırılacaktır.

HKBTÜ Bağlamı

Devlet veya özel, yeni üniversiteler toplumun ve onun yükseköğretimi-
nin bir parçasıdır. HKBTÜ, elit eğitimden kitlesel yükseköğretime henüz 
geçiş yapamamış bir sistemle, son derece hareketli bir toplumda kurulmuş-
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tur. Çin Hong Kong ÖİB, 422 milkarelik görece küçük kalmış bir bölgedir, 
bazı yerleri dünyanın en yoğun nüfusunu barındıran alanlardır. Yükse-
köğretim ortamı 1842’den 1997’ye kadar İngiliz sömürüsü olduğu tarihi ta-
rafından şekillendirilmiştir, daha sonra bir ülke iki sistem düzenlemesiyle 
Çin’e dönmüştür (So ve Chan 2002). Çoğu araştırmalar İngilizce olarak ya-
pılsa da, iki tane resmi dil var: Çince (Kanton lehçesi) ve İngilizce. Hong 
Kong Üniversitesi 1911 yılında ve Hong Kong Çin Üniversitesi 1963 yılında 
kuruldu. Yükseköğretime erişen yaş grubunun ortalaması 1981’de yüzde 
iki ve 1994’e kadar kayıtların iki katına çıkarılarak yüzde 16 yapmaya dair 
yönetsel kararın alındığı 1989’da ise yüzde 8’di (ÜYK 1996). O dönemde, 
4 yüksekoul ve teknik okul üniversite statüsüne yükseltildiler ve 1997’nin 
sonuna kadar, Çin Hong Kong ÖİB yedi üniversiteye sahipti (ÜYK 1999). 
1998 yılında başlayan Asya ekonomik krizi, daha fazla artış hakkındaki 
tartışmaları sekteye uğrattı. Gerçekleşen büyüme, büyük ölçüde özel ola-
rak finanse edilen iki yıllık ön lisans dereceli programları aracılığıyla oldu 
(Postiglione 2008, 2009). Üniversiteler araştırma kapasitesini yükselttikleri, 
akademik özgürlüğü muhafaza ettikleri ve üç yıllık diploma programlarını 
dört yıla çevirdikleri için, sistemi Çin Hong Kong ÖİB’nin iki ticari partneri, 
Çin ve Birleşik Devletler aynı düzeye getirdiler (ÜYK 2002a, 2004a, 2004b). 
1991’de kurulan dört yıllık sistem, HKBTÜ’nün bütün öğrencilerine Çin 
Hong Kong ÖİB’ndeki diğer üniversitelerden daha fazla sosyal ve beşeri 
bilimler dersleri sunan özgün girişimini derinleştirmesine olanak vermiştir.

HKBTÜ’nün Temel Nitelikleri

Şunlar HKBTÜ’nün temel niteliklerini tanımlamaktadır: çeşitli küresel 
üniversite sıralamarındaki yeri ve görevleri, hedefleri ve amaçları.

Küresel Sıralamalar

Bu kitap dünya çapında araştırma üniversitelerinin kuruluşuna odak-
landığı için HKBTÜ’nün çeşitli uluslararası lig tablolarında etkileyici skorlar 
başarması dikkate değerdir (HKBTÜ 2010d): (a) 2009’da dünyanın en iyi 200 
üniversitesi arasında 35 numarada; (b) 2008’de mühendislik ve bilgi tekno-
lojisinde ve teknolojide dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında 26 numa-
rada (Times Higher Education 2008); (c) 2010’da Asyadaki en iyi 100 üniver-
site arasında 2 numarada; (d) 2010’da mühendislik, teknoloji ve bilgisayar 
bilimlerinde en dünya çapında en iyi 100 üniversite arasında 39 numarada 
(“Büyük Çin’de” 1 numarada) ve (e) 2010’da sosyal bilimlerde dünyanın en 
iyi üniversiteleri arasında 52–75 numaradadır. (“Büyük Çin’de” 1 numara-
da)7.

HKBTÜ’nün Görevleri, Hedefleri ve Amaçları

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (a) “Birinci Derece” ödülüne 
öncülük eden bir dizi program ve lisanssonrası yeterlilikleri sağlar (b) özel-
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likle bilim, teknoloji, mühendislik ve işletme alanlarında meslek okullarına 
yer verir, (c) bilimsel ve tekolojik ders programlarına ve sınırlı lisans sonrası 
çalışma için entellektüel derinlik, bağlamsal arkaplan ve iletişim becerileri 
sağlamak amacıyla sadece yeterli seviyede sosyal ve beşeri bilimler dersleri 
sunar, (d) her konu alanındaki önemli sayıda öğrencilere araştırma prog-
ramları sunar, ve (e) özel uzmanlığa sahip oldukları alanlarda endüstiryle 
birlikte danışmanlık ve işbiliğine yönelik projeleri üstlenmeleri için akade-
mik öğrenim üyeleri için faaliyet alanı sağlar (ÜYK 2008).

Çin Hong Kong Üniversitesi ÖİB hala kendi üniversitelerini seçkin ku-
rumlar olarak görürken HKBTÜ kendine özgü olmanın önemini vurgula-
maktadır. HKBTÜ “yükseköğretimdeöncü güç”, “küresel akademik lider”, 
“değişimin temsilcisi” ve Hong Kong’ta ve Anakara’da bilim ve teknoloji 
araştırmaları ve eğitimdeki önemli gelişmelerde bir katalizör” haline gelme 
iddiasında bulunmaktadır (HKBTÜ 2010e). Bu nokta, Jamil Salmi’nin “dün-
ya çapında bir araştırma üniversitesi gerçekten yenilikçi olan ileri görüşli bir 
vizyon üzerine kurulmalıdır” iddiasını desteklemektedir (Salmi 2009,57). 
Bunula birlikte, HKBTÜ’nün bazı hedefleri dünyadaki araştırma üniversi-
telerinin hedeflerini yansıtmaktadır:

• Bütün öğrencilere, lisans ve lisansüstü aynı şekilde, seçtikleri çalışma 
alanlarında üstün eğitim, yaratıcılıklarını, eleştirel düşüncelerini, kü-
resel bakış açılarını ve kültürel farkındalıklarını artıran iyi bir eğitim 
ve onları topluluk liderleri ve hayat boyu öğrenciler olmaları için iyi 
bir yerleşke hayatı vermek

• Öğretim kadrosunun ve personelin entellektüel ve profesyonel açı-
dan devamlı olarak gelişebileceği dinamik ve destekleyici bir çalışma 
ortamı sağlamak

• Öğrenciler, öğretim kadrosu, personel ve ziyaretçi öğretim üyeleri 
arasında bilginin, görüşlerin ve yenilikçi fikirlerin değişimine olanak 
sağlayan açık bir çevre ve ortam sağlamak

• Araştırma ve lisanssonrası çalışmalarda öncü bir kurum olmak, temel 
ve uygulamalı alanlarda bilgiyi sürdürmek ve teknolojik yeniliği ve 
ekonomik gelişmeyi desteklemede iş dünyası ve endüstri ile yakın 
işbirliği içnde olmak

• Çin Hong Kong ÖİB’nin ekonomik ve sosyal gelişimine destek ve 
yardımcı olmak ve kültürünü geliştirmek

Öğrenciler ve Akademik Personel

Yeni kurulmuş olan bir üniversite için ilk öğrenci toplama HKBTü’nün 
1991’deki en önemli faaliyetiydi, çünkü halkın gözünde, HKBTÜ henüz 
saygınlık kazanmıştı. Bu açıdan, nüfusun birçok kesimiyle üniversitenin di-
rek iletişimini sağlayan ileriye yönelik bir yaklaşıma odaklanmayı benimse-
di. Dikkat çekici yerleşkesinden yararlanarak ve özellikle potansiyel öğren-
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cilerin ve onların ailelerinin ulaşımını ve ziyaretini kolaylaştırarak kendini 
topluma açtı. Etkileyici mimarisi ve etrafındaki dağların ve sahilin geniş 
açılı manzarısıyla yeni tasarlanmış yerleşkesi HKBTÜ’nün çekiciliğinin ba-
şında geliyordu. Yeni üniversitenin temel atma gününe yaklaşık 250 lisenin 
her birinden ikişer öğrenci temsilcisi davet edilmiştir.

Yerleşkeyi halka açmanın yanında, üniversite Hong Kong genelinde 
sergiler düzenledi. Bu sergiler okula kayıt etmeyi içermese de, öğretim üye-
leri geleceğin öğrencileriyle genel bilgi sağlamak amacıyla bireysel bazda 
görüştüler. Öğrenciler Ortak Üniversite Programları Kabul Sistemi olarak 
bilinen Hong Kong genelindeki kabul sistemi aracılığı ile resmi olarak se-
çildiler. Bu temel güzergah, Hong Kong İleri Seviye Sınavlarıyla lise son 
sınıf öğrencilerine yedi devlet üniversitesi ve Hong Kong Eğitim Enstitüsü 
tarafından sunulan diploma programlarına kabul için başvurmalarına yar-
dım etmiştir.

HKBTÜ açılmadan önce, üç temel fakültesine dağıtılacak olan öğrenci 
sayısının planını yapmıştır: fen öğrencileri yüzde 25, mühendislik yüzde 
40 ve işletme yüzde 35’lik dilimi oluşturacaktır. Ayrıca, bütün öğrencile-
rin yüzde 20’si lisanssonrası eğitim öğrencileri olacaktır (Kung 2002, 5). Bu 
oranlar 2009 yılı boyunca sabit kalmıştır (tablo 3.1’e bakınız). Ancak, üni-
versitenin öğrenci kısmı 10,000’nin altında kalmıştır. İlk izlenim, bu figürün 
ölçek ekonomisi ile uyum içinde olduğunu ve hususi kurumsal değerleri 
elinde tuttuğunu düşündürmektedir. Ancak, öğretim üyesi sayısı tabloyu 
bozmaktadır (tablo 3.2’ye bakınız). 1991’de diğer iki üniversite 12,000 öğ-
renciye doğru büyürken, Üniversite Yardımlar Komitesi HKBTÜ’yü 7,000 
öğrenci kaydetmesi için mali kaynak sağlamıştır. HKBTÜ’nün ikinci rektö-
rünün yönetimi sırasında, hükümetin 1’e 12 öğrenci-öğretim üyesi oranını 
destekleme sözü üzerine öğrenci sayısı 10,000’e doğru artmıştır8. Öğrenci 
sayısı yükselmeye devam ederken hükümet garantisi yerine getirileme-
miştir. Yerine getirilemeyen söz planlanmış orantılı yükselişi engellemiş ve 
böylece öğretim üyesi üzerine yük eklemiştir. Böyle bir orantısız artış, öğ-
retim kadrosu araştırma süresini azaltmış ve öğretim kadrosunun moraline 
zararlı olmuştur. Oran 1’e 19’a yükseldiğinde, bu, araştırma verimliliği üze-
rinde ters bir etki yapmıştır. HKBTÜ görece olarak yüksek bir öğrenci-öğre-
tim üyesi oranıyla ve zayıf bir öğretim kadrosuyla faaliyet gösterdi. Ancak, 
HKBTÜ’nün tam zamanlı lisans, tam zamanlı lisanssonrası araştırma ve 
tam zamanlı ve yarı zamanlı lisanssonrasının çeşitli öğrenci kitlesi önemili 
miktarda ek öğretim üyesi gerektirmektedir. Dolayısıyla, bu gelişme öğren-
ci-öğretim üyesi oranını 1’e 15 ve hatta 1’e 14’e taşımıştır.

Çin Hong Kong ÖİB’deki üç araştırma üniversitesi en büyük yardımla-
rını aynı kamu kaynaklarından alır. Bu yüzden, bir kurumdaki öğrenci ve 
öğretim üyesi sayısının diğer kuruma göre hızlı artışı pek mümkün olmaz. 
Aynı şekilde, öğretim üyesi-öğrenci oranı araştırma üniversiteleri genelinde 
orantılıdır. Çin Hong Kong ÖİB’deki üniversiteler belli ölçüde esneklikle 
dağıtılabilen blok yardımlar alır. Bellli bir kurum içerisindeki fon dağıtım 
formülü değişebilse de, öğrenci kabul sayıları ve öğretim üyesi işe alımın-
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da Üniversite Burs Komitesi’ne söz verilen teklif neyse genellik ona sadık 
kalınır. Kısacası, kurumlar genelinde öğrenci ve öğretim üyesinin orantılı 
yükselişindeki istikrarı muhafaza etmek, kamusal araştırma üniversitesi sis-
teminin görünüşteki en çok çıkarına olandır.

Tablo 3.1 Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki Öğrenciler, 2010

Program veya Çalışma Alanı Lisans Lisansüstü Toplam
Fen Bilimleri 1,431 476 1,907

Mühendislik 2,31 1,489 3,799

İşletme ve yönetim 2,132 1,189 3,321

Beşeri ve Sosyal Bilimler – 280 280

HKBTÜ Fok Ying Tung Lisansüstü Okulu – 2 2

Disiplinlerarası Programlar 137 69 206

Toplam (Ocak 2010) 6,01 3,505 9,515

Kaynak: HKBTÜ’nün izniyle tıpkı basım 
Not: – =mevcut değil

Tablo 3.2 Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin Öğretim Kadrosu, 2009

Program veya Çalışma Alanı Düzenli Misafir Toplam
Fen Bilimleri 100 19 119

Mühendislik 149 15 164

İşletme ve yönetim 126 12 138

Beşeri ve Sosyal Bilimler 54 6 60

Çevre Bölümüa 7 1 8

Toplam (Ocak 2010) 436 53 489

Kaynak: HKBTÜ’nün izniyle tıpkı basım 
a. Çevre Bölümü Disiplinlerarası Programlar Ofisi’nin altındadır.

Bu istikrar, bir grup kamu üniversitesinin içerisinde bir araştırma üniver-
sitesi kurmada stratejik bir unsur olarak düşünülebilir. Ancak, özel araştır-
ma üniversiteleri, personel ve öğrenci alımında genellikle kendi hedeflerini 
belirler. Blok yardım yerine, gelirin başlıca kaynakları öğrenci harcı, mezun 
fonları, diğer bağışlar ve hükümet ve şirket sponsorluğundan gelen araş-
tırma yardımlarıdır. Birleşik Devletlerde, en iyi devlet araştırma kurumları 
temel kamu ödeneklerinin önemli bir kısmını hala hükmetten almaktadır. 
Bu yüzden, bu tarz dağıtımlar genellikle araştırma üniversitesinin devlet 
sistemini muhafaza etmek bağlamında yapılır. Bu düzenlemeler tam tersi 
bir şekilde de işe yarabilir, örneğin eyalet meclisi kendi sistemi içerisinde 
yerel bir lisans fakültesini kapatsa da, sistemdeki en iyi araştırma üniversi-
teleri genellikle yaşar.

Aynı ters etki, sistem bağlamında adil görünen bir eylem araştırma üni-
versitesinin misyonuna aykırı çalıştığı zaman, HKBTÜ’nün ilk yıllarında 
Hong Kong için de geçerlidir. HKBTÜ örneğinde, planlama komitesi başka-
nı geçmişe bakarak şunları ifade etmiştir:
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Üzücü bir şekilde Üniversite Burs Komitesi ihtiyaçlara ve değerlere öncelik ver-
me ilkesinden ayrıldı, ancak bunun yerine fonları adil bir şekilde en iyi üniver-
sitelere dağıttı. Sonuç olarak ÜYK, geçmiş yıllarda lisanssonrası düzeyde hedefi-
nin taahhüt ettiği gibi daha fazla yer sağlayamadı. Bu, bana göre, modern bilim 
ve teknoloji yarışında Hong Kong’un geriye sürüklenmesine neden olan talihsiz 
ve gerici bir politikadır. (Chung 2001, 54)

HKBTÜ’nün Açılışı ve Başlangıcı

Araştırma üniveversitesi statosferine (atmosferin üst kısmı ç.n.) yükse-
len HKBTÜ’nün değeri büyük ölçüde kuruluş öncesi planının anlaşılması-
na ve yükselişine bağlıdır (Woo 2006). 1984’te, Hong Kong’un geleceği üze-
rine Sino–İngiliz Ortak Bildirisi10 imzalandı ve Çin, komşu Shenzhen Özel 
Ekonomi Bölegesi’ni kurdu. Sınırlar bulanıklaşmaya başlayınca ve Hong 
Kong’un üretim ve yatırımı Shenzhen bölgesine akınca, o zamanın yöneti-
cisi Sir Edward Youde, Çin’le olan bu ortak yaşamı, Hong Kong’un üretim 
endüstirisinin güney Çin’e yeniden taşınmasını devam ettirecek öncü bir 
ekonomik ve teknolojik bir dönüşüm olarak gördü. Yönetici, Hong Kong’un 
teknolojik olarak gelişmiş bir hale geleceği yönündeki yeni vizyonunu açık-
ladı. Eylül 1985’te, Üniversite ve Teknik Okul Burs Komitesi’nden kayıtları 
düşük olan iki üniversite, iki politeknik ve kolejin var olan durumlarını güç-
lendirmek için üçüncü bir üniversitenin uygulanabilirliğini araştırmalarını 
istedi. Komite Mart 1986’da Yürütme Kurulu toplantısında bu isteği olumlu 
bir şekilde yanıtlayarak yeni üniversitenin bilim ve teknoloji, yönetim ve 
lisanssonrası eğitime odaklanmasını onayladı (Chang 2001, 148–58).

Planlama ve Kuruluş

Yürütme Kurulu’nun yöneticisi Sir Chung Szeyuen’in başkanlık ettiği 
planlama komitesi 1986 yılında kuruldu. Görev alanı Hong Kong Kraliyet 
Jokey Kulübü’nden tahsis edilen fonla yerleşke inşa etmeyi kapsıyordu. İlk 
kayıtlar 1994 yılı için planlanmıştı. Ancak, yeni yerleşke 600 öğrencisiyle 
2 Ekim 1991’de açıldı. HKBTÜ dokuz yıl sonra, Asia Week’e göre Asya’da 
yedinci sırada yer aldı. HKBTÜ işletme fakültesi 2001’de, Financial Times 
tarafından Asya’da birinci dünyada ise 48. olarak sıralandı. 2010’un başın-
da, Financial Times, HKBTÜ’nün, Chicago Üniversitesi Booth İşletme Fa-
kültesi ile bağlı olan işletme yükseklisans programını dünyada dokuzuncu 
olarak gösterdi. Bu bölümde daha sonra da değinileceği gibi, bu sıralama 
aynı zamanda HKBTÜ’nün iş dünyası ve endüstri ile geniş çaplı işbirliğini 
anlamada önemlidir.

1987’de, kar amacı gütmeyen topluluk örgütü Hong Kong Kraliyet Jo-
key Kulübü enflasyonla birlikte yaklaşık maliyeti 1.93 milyar HK doları (257 
milyon dolar) olar bir proje için 1.50 milyar HK doları (192 milyon dolar) ta-
ahhüt etti (Flahavin 1991). Rakam City Polytechnic of Hong Kong’un kent-
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teki yerleşke inşasının birim maliyetini temel alır. Değerlendirme faydalı 
olsa da, gerçek, City Polytechnic’in, kırsal bir alanda inşa edilen tesisler ve 
kanalizasyon gibi temel altyapı ile birlikte mikroelektronik ve biyoteknoloji 
laboratuarları gibi alanlarda araştırma yürütmede özel gereksinimleri eksik 
olan HKBTÜ’den farklı olarak, şehir ortamından yararlandığı yönündedir.

Bununla birlikte, 4 Mayıs 1988’de, HKBTÜ onay için Yasama Konseyi’ne 
geldiğinde maliyet aşımı endişesi arttı. Yerleşke fonları, hükümet tarafın-
dan eksikleri tamamlanarak Jokey Kulübü’nden geldiği için, onaydan önce 
meclisin incelemesi gerekli oldu. Hükümetin ana yapı için ilk maliyet tah-
mini ölçülüydü ve kamuoyuna açıklandı. Yerleşke inşası ilerledikçe ve daha 
erken açılış için hızlandırıldıkça, inşaat mühendisleri projenin karmaşıklı-
ğını anladılar ve hükümete ve Jokey Kulübü’ne danıştılar. Fikir alışverişi, 
orjinal olarak yayınlanan değerlendirme ve proje maliyetinin arasındaki 
boşluğun hem enflasyon hem de inşanın daha da hızlandırılması nedeniyle 
arttığı yönündeki ortak anlayışa götürdü. Bu bağlamda, yeni rektör ve ekibi 
laboratuvar tesislerinin ve inşaat alanının yetersizlğini belirttiler. Üniversi-
te ve Politeknik Burs Komitesi yerleşke alanını genişletti ve Ocak 1990’da 
bütçeyi 3.548 milyor HK dolarına (455 milyon dolar) yükseltti, bu rakam 
Yasama Konseyi tarafından itirazsız onaylandı (Chung 2001, 157). İnşanın 
I. ve II. aşamaları tahmin edileni aşmadan, yüzde 8.6 daha az bir maliyetle, 
3.244 milya HK dolarına (413 milyon dolar), tam zamanında, 1993 yılında 
tamamlandı (Walker 1994).

Genel olarak, gelişen toplumlarda yeni araştırma üniversitelerinin kuru-
luşu ve gelişimi, araştırma üniversitesi kurmak büyük meblağlar gerektirdi-
ği için periyodik olarak maliyet aşımı sorunu nedeniyle sekteye uğrayabilir. 
Eğer doğru bir şekilde ele alınmazsa, bu konular yeni kurum hakkında hal-
kın görüşünü etkiyebilir. HKBTÜ örneğinde, yükseköğretime erişim artı-
şınının topluca kolaylaştırmak amacıyla inşa sürecini hızlandırma çabası, 
inşaat maliyetinin bir süre gölgesinde kaldı. Bu tür maliyet konuları genel-
likle biraz ayrıntılıdır ve karmaşıklıkları halka kolayca sunulamaz. Bu yüz-
den ülkenin yönetim sistemi, özellikle yasal sistemi ve finansal şeffaflığı, 
yeni bir araştırma üniversitesinin kurulmasında çok önemlidir. Bugün, Çin 
Hong Kong ÖİB gibi gelişmiş bir toplum –uluslararası toplulukta yüksek 
saygınlığı olan kuvvetli yasal ve finansal muhasebe sistemi ile– böyle büyük 
hükümet projelerinde çoğunlukla geniş bir denetime sahiptir. Asya’daki en 
özgür basınla Çin Hong Kong ÖİB, büyük kamu projelerinin maliyeti ile il-
gili herhangi bir soru hakkında sürecin her aşamasında bilgilendirilen okur 
yazar bir halka sahiptir. Ancak, bu gibi büyük girişimleri çevreleyen mali 
konular genellikle medya tarafından çoklu yorumlara açıktır ve belirli bir 
dönemin politikası tarafından karmaşık hale getirilebilir. Bununla birlikte 
yüksek derecede bir şeffaflık, çoklu yorum riskine rağmen, yeni bir araştır-
ma üniversitesi kurmak için gereklidir. Kamuoyu geçmişteki ve planlanmış 
olan cyberport, Disneyland veyüksek hızlı tren gibi temel harcamaları sor-
gulamaya devam etse de, bu çağrışım HKBTÜ’yü içine almaz.
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Rektör Arayışı

Üniversitenin adı 1986’da seçildi ve planlama komitesinin Eylül 1987’deki 
ilk raporunda önerildi. HKBTÜ 1988 yılında resmi olarak tüzel kişilik kazandı 
ve hemen Üniversite Konseyi’nin ilk toplantısını yaptı. Küresel bir araştırma-
dan sonra, ilk rektör Kasım 1988’de tayin edildi. Kırk dört isim başvurdu ve 
47 başka isim önerildi. Yarısından fazlası İngiltere’den geldi (25 başvuru ve 
35 öneri); dokuz başvuru artı yedi öneri Birleşik Devletler ve Kanada’dan; 
iki başvuru ve bir öneri Avustralya’dan; beş başvuru artı yedi öneri Hong 
Kong’tan ve üç başvuru ve üç öneri diğer ülkelerden geldi. Bunlardan baş-
vuran 14 kişiyle mülakat yapıldı ve beşi (Avustrulya, Hong Kong, Birleşik 
Krallık ve Birleşik Devletler’den) son değerlendirme için seçildi (Kung 2002, 
5). Seçim komitesi üyeleri Chung Sze-yuen ve Lee Quo-wei yeni rektörün 
Çin kökenli olmasını teklif ettilerse de, vali önde gelen Batılı bir üniversitede 
rektör olan bir adayın son tercih olmasını kararlaştırdı. Son tercih, 21 Eylül 
1987 valiye sunulan, seçkin kuramsal fizikçi ve 25,000 öğrencisi bulunan San 
Francisco Eyalet Üniversitesi rektörü Woo Chia-wei oldu. Tercih 10 Ekim 
1987’de onaylandı ve 5 Kasım’da kamuoyuna duyruldu. Woo, Hong Kong’ta 
iyi biliniyordu ve genellikle kullanılan Kanton lehçesini ve Kuzey Çin’in ulu-
sal dilini konuşuyordu. Woo Chia-wei’nin Birleşik Devletler’in önemli bir 
üniversitesinde Çin kökenli biri olarak rektörlük yapması çok önemliydi. Bu 
ayırt edici özellik HKBTÜ’nün hızlı bir şekilde yakaladığı başarıda etkili bir 
faktör olan öğretim üyesi işe alımında çok büyük artışa döndü.

Hükümet HKBTÜ’ye ve onun yeni rektörüne ilk vizyon bildirisi verdi:

Özellikle: (i) bilim, teknoloji, mühendislik, yönetim ve işletme çalışmalarında ve 
(ii) lisanssonrası eğitim düzeyinde öğretim ve araştırma aracılığı ile öğrenim ve 
bilgiyi ilerletmek ve Hong Kong’un ekonomik ve sosyal olarak gelişmesini sağ-
lamak. (HKBTÜ 2010).

Rektör Woo, bu vizyonun uygun bir rehberlik sağladığını ve kurucu 
öğretim kadrosuna kuvvetli bir şekilde uygulanması için yeterince genel 
hatlarla ifade edildiğini dile getirdi. Rektörlüğü kabul ettikten sonra, üni-
versitenin büyük bir kısmının lisansüstü öğrencilere ayrılmasını istedi. Bu 
istek kabul edilmediyse de, o, “sosyal gelişim” kelimeleri temelinde, üniver-
sitenin Genel Eğitim Merkezi’ni yüksek lisans ve doktora veren Beşeri ve 
Sosyal Bilimler Fakültesine dönüştürmeyi başardı.

HKBTÜ’nün Unsurları

Eğitim Dili

HKBTÜ’de eğitim İngilizce olarak yapıldı. Hong Kong Üniversitesi, 
öğrencilerin yerleşke yaşamı toplum çift dilli niteliğini yansıtsa da, bütün 
eğitimin İngilizce olarak yapılması ilkesine bağlı kalmıştır. Hong Kong Çin 
Üniversitesi eğitim dili olarak eğitmenlerinin ya Çince (Kanton ya da Man-
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darin) ya da İngilizceyi kullanmalarına izin vermiştir. Yeni üniversitenin bi-
lim ve teknolojiye yönelimi, Hong Kong’un Çin ile yaklaşmakta olan yeni-
den birleşmesine rağmen tartışmasız bir şekilde İngiliz dilinde eğitime bağlı 
kalma kararına katkıda bulunmuştur. Birçok kıdemli öğretim üyesi İngiliz-
ce eğitim yapmaya alışmış ve çoğu Hong Kong’un ortak dili olan Kanton 
lehçesiyle ders verememiştir.

Küresel üniversite sıralamaları eğitim dilinin üniversitenin sıralamasını 
otomatik olarak belirlemediğini göstermektedir. Örneğin, fonların çoğunun 
İngilizce dergilerin tercümesine ayrıldığı Tokya ve Kyoto üniversiteleri (Ja-
ponya), dünyanın en iyi Asya üniversiteleri arasındadır. Bu şekilde başka en 
iyi üniversiteler vardır, ancak dünya üniversitelerindeki eğitim dili konusu 
karmaşıktır ve başka yerde tartışılmıştır. Örneğin, Jamil Salmi (2009, 61) bazı 
lisansüstü programların İngilizce olarak sunulduğu anadilde eğitim yapılma-
yan 11 yükseköğretim sisteminden bahseder. Çoğu lisansüstü programların 
İngilizce olduğu Çin Hong Kong ÖİB’den, bu grup içerisinde bahsedilmez, 
yükseköğretim sistemi Çin’de özel bir durum gösterir ve Çince ve İngilizce 
olmak üzere iki resmi dili vardır. Çin topraklarında bazı iyi üniversiteler seçil-
miş ders ve programlarda İngilizceyi kullansa da, ülkedeki İngiliz –dilindeki 
üniversitele örnekleri yeni girişimlerdir: Nottingham Ningbo Üniversitesi, 
Çin; Suzhou’daki Xian Jiaotong– Liverpool Üniversitesi ve Çin Hong Kong 
ÖİB’ye yakın Zhuhai Özel Ekonomi Bölgesi’ndeki Birleşik Uluslararası Yük-
sekokul (Hong Kong Baptist Üniversitesi Pekin Normal Üniversitesi).

Eğitim dilinin HKBTÜ’nün öğrenci alımını uluslararasılaştırma ama-
cına yönelik olarak, Çin topraklarını ve yabancı ülkeler dahil, Çin Hong 
Kong ÖİB’nin çok ötesine yayılan sonuçları vardır. Aslında, HKBTÜ em-
salleri arasında en yüksek yerli olmayan öğrenci yüzdesine sahiptir (ÜYK 
2010). Yabancı ülkelerdeki ve Asya’nın diğer bölgelerindeki öğrenciler için 
rakamlar diğer üniversitedeki rakamlarla karşılaştırılabilir olsa da, Çin top-
raklarından öğrencilerin yüzdesi diğer üniversiteleri aşmaktadır, ki bu bel-
ki gelecek birlikteliği ve işbirliğinin güçlenmesinde uzun vadeli etkiye sa-
hiptir. Çoğu öğrencinin anavatandan olmasına rağmen anavatandan lisans 
öğrencilerinin yüzdesi diğer üniversitelerinkiyle eşleşmektedir ve 2012’de 
HKBTÜ’nün anavatan Çin’dekine benze dört yıllık üniversite sistemini be-
nimsemesi nedeniyle böyle olmaya devam edecektir.

Yönetişimde Yenilikler

HKBTÜ’nün ilkesine katkıda bulunan “tek ol, çoğalma” şeklindeki 
önemli yenilik, yöneticilerin seçilme yöntemidir. Bütün dekanlar araştırma 
komitesinin önerileriyle atanır ve araştırma komiteleri, o zamanki Hong 
Kong üniversiteleri örneğinde olduğu gibi, yönetim tarafından atanmak ya 
da okul veya fakülte içinden seçilmek yerine öğretim üyelerinin egemenli-
ği altındadır. Bu süreç İngiliz yükseköğretimine yakından bağlı bir sistemi 
olan Hong Kong bağlamında yenilikçiydi. HKBTÜ sistemi akademik alan 
atamaları açısından Amerikan modeliydi ve öğretim kadrosunun üniver-
sitenin akademik kısmını yönettiği Amerikan kurumsal sistemini yansıt-
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maktadır. HKBTÜ aynı zamanda, geleneksel akademik ünvanlardan (öğre-
tim görevlisi, kıdemli öğretim görevlisi ve okutman ve profesör) uzaklaşıp 
Amerika ve başka yerlerde kullanılan ünvanları (yardımcı doçent, doçent 
ve profesör) seçerek Hong Kong’taki diğer üniversitelerde bir değişim baş-
lattı. Aynı şekilde, Çin Hong Kong ÖİB’de şu an kullanılan geleneksel yöne-
tici ünvanları da (rektör yardımcısı, rektör yardımcısı vekili ve geçici rektör 
yardımcısı) başkan, dekan, ve başkan yardımcısı ünvanlarının daha fazla 
kullanımıyla birlikte bazı değişikliğe uğramaktadır.

Potansiyel olarak değerli bir avantaj (a) yeni bir araştırma üniversitesi 
kurulduğu ve yükseköğretimin belli bir modelini benimsediği ve (b) sistem, 
benzersiz bir vizyonla yönetimin ve akademik yapının yenilenmesi aracılığı 
ile üniversitenin diğer köklü üniversitelerin üzerinde bir eşik geliştirmesi 
için yeteri özerkliği sağladığı zaman oluşur. Bu proje, ayrıca, değerleri ve 
uzun tarihinin üniversitenin kimliğine ve köklü markası için riskli olabi-
leceği herhangi bir kökten değişikliği engellediği diğer iyi üniversitelerin 
reformları başlatma sürecini hızlandıran bir sistemi temsil eder.

Bu tarz yenilik araştırma üniversitesinin kurulmasında olası bir avan-
tajdır. HKBTÜ Britanya’nın çöküş yıllarında ve Birleşik Devletler ve Çin’in, 
Hong Kong’un önemli ticari ortakları olduğu bir zamanda kurulmuştur. 
Dünyadaki önemli üniversitelerin çoğu sadece Birleşik Devletler’de ko-
numlanmamış, aynı zamanda Çin’deki yükseköğretim sistemi Amerikan 
yükseköğretim sistemine daha yakın bir şekilde işlemiş ve Çin’in yaban-
cı ülkelerde okuyan gelecekteki akademisyenleri de Birleşik Devletler’de 
böyle yapmıştır. Bu durum HKBTÜ’ye çok büyük bir avantaj sağlamıştır. 
HKBTÜ’nün Birleşik Devletler üniversite sisteminden gelen yeniliğe uyu-
mu onu eşsiz yapmıştır. Aynı zamanda, diğer üniversitelerdeki İngiliz 
yükseköğrenim tarzı, her ne kadar iyi yerleşmiş ve başarılı olsa da, deği-
şime karşı yeni kurulan bir üniversitedeye göre daha atıldır. Bu yüzden, 
HKBTÜ’nün kuruluş zamanlaması, hani, “başka yerde kopyalaması zor” 
birşey, hızlı yükselişine bir hayli katkıda bulunmuştur (Wong 2010).

HKBTÜ’nün yenilikçi karakterine katkıda bulunan diğer bir etmen o dö-
nemde Hong Kong’taki yükseköğretimin görece özerk yapısıdır. HKBTÜ baş-
langıçtan beri bir kamu kurumu olsa da, birçok açıdan önemli derecede özerkli-
ğe sahiptir ve akademik araştırma ve eğitim vermede özgürce yenilik yapabilir. 
Hükümet veya Üniversite Burs Komitesi’nden onay beklemek zorunda olma-
sa da özellikle öğrenci alımı açısından diğer iki devlet araştırma üniversitesinin 
takip ettiği çeşitli anlaşmalara sadıktır. 2012’den başlayarak, Çin Hong Kong 
ÖİB’deki bütün üniversiteler dört yıllık lisans programı standardına geçecek ve 
“üst düzey orta öğretim altıncı sınıftan” öğrenci alımı yapacaktır.

Akademik Personel-Akademik Krallığın Anahtarı

Küresel olarak yarı zamanlı akademik personel alımına doğru bir eğilim 
olsa da, onun yerine, Hong Kong’un üniversite sistemindeki örnekte oldu-
ğu gibi, HKBTÜ tam zamanlı akademik personel aramıştır. Akademik per-
sonel başlangıç planı öğretim üyeleri için farklı bir strateji izlemiştir: (a) 214 
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mühendislik öğretim üyesi –21 profesör, 54 doçent ve 139 yardımcı doçent; 
(b) 171 fen öğretim üyesi – 17 profesör, 43 doçent ve 111 yardımcı doçent 
ve (c) 160 işletme öğretim üyesi– 16 profesör, 40 doçent ve 104 yardımcı do-
çent. Bu yapı, o dönemde Hong Kong’taki diğer üniversitelerin bölümlerin-
de kullanılan tek profesörlü kürsü sisteminden farklıydı (Chung 2001, 5-6).

HKBTÜ, çoğu Çin doğumlu olan, bütün akademik personeli hemen he-
men Hong Kong dışından almaktadır. Eğer personeller geleneksel olarak 
yurt dışında yaşayan kendi vatandaşlarından ve yerel akademik havuzdan 
alınsaydı, bu uygulama HKBTÜ’nün benzersizliğini azaltırdı. Bu, doktora 
için yabancı ülkelerde okuyan ancak büyük sayıda ülkesine henüz dönmüş 
öğrenci ve bilim adamı kontejanına sahip gelişmekte olan ülkelerin üniver-
siteleri tarafından dikkate değer diğer bir düşüncedir. Jamil Salmi (2009, 61) 
bu sorunu dikkate alır ancak Çin Hong Kong ÖİB’nin geri dönen akade-
mik personel diyasporasının, birçoğu aslen Çin’in diğer bölgelerinden olsa 
da, belki de en büyük orana sahip olduğundan bahsetmez. Örneğin Kore 
önemli miktarda yabancı ülkelerde bulunan akademisyenlerini, büyük öl-
çüde ikinci kademe üniversitelerde toplanmış olsa da, geri gelmeleri için 
cezbedebilmiştir. Ancak, Moğolistan onları yurda dönmeleri için cezbetme-
de henüz başarılı olamamıştır. Yeni ve hali vakti yerinde bir araştırma üni-
versitesinin kuruluşu bir çekicilik oluşturabilir. Örneğin, eğer Moğolistan’ın 
yeni keşfedilen değerli maden rezervleri, ekonomisini tahmin edildiği gibi 
gelecek yıllarda ileriye götürürse, bu girişim değerlendirilebilir. Gelişen ül-
kelerin sıralamalarında başka potansiyel örnekler vardır.

HKBTÜ’nün diğer ayırt edici özelliği, akademik personelinin nitelikle-
rini ve öğretim kadrosunun işe alındığı akademik merkezini ilgilendirir. 
HKBTÜ’nün öğretim üyelerinin hepsi dünya çapında üniversitelerde dok-
tora yapmamıştır, ancak en az yüzde 80’ni tanınan araştırma üniversitele-
rinde çalışmış ya da doktora derecesini kazanmıştır –California Teknoloji 
Enstitüsü; Carnegie Mellon Üniversitesi; Columbia Üniversitesi; Cornell 
Üniversitesi; Harvard Üniversitesi; Imperial College Londra; Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü; Northwest Üniversitesi; Princeton Üniversitesi; Purdue 
Üniversitesi; Stanford Üniversitesi; İngiliz Columbia Üniversitesi; Kaliforni-
ya Üniversitesi, Berkeley; Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles; Cambridge 
Üniversitesi; Chicago Üniversitesi; Londra Illinois Üniversitesi; Michigan 
Üniversitesi; Oxford Üniversitesi; Toronto Üniversitesi; Wisconsin-Madison 
Üniversitesi ve Yale Üniversitesi gibi. Bu nitelikler öğretim üyelerinin sade-
ce kapasitelerinin bir göstergesi değil aynı zamanda benzer kurumlardan 
bilim insanalrının ağları arasında uluslarötesi araştırma işbirliği kurmak için 
kullanılan akademik sermayenin kaynağını temsil etmektedir.

Çalışma Ortamı: Her İki Dünyanın En İyisi

Çin Hong Kong ÖİB’nin Doğu ve Batı arasında buluşma noktası olduğu 
özdeyişini Çin’de doğan ve Batı’da bilim insanı olarak eğitilen bir akade-
misyen için klişeden fazlasını ifade eder. Çin Hong Kong ÖİB’nin çalışma 
ortamı bazı Çinli akademisyenler için başka yerde olmayan birçok avan-
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taj taşır. Bu avantajlar Çin toplumunda yaşamak ve İngilizce eğitim veren 
bir üniversitede çalışmayı, Çinli öğrencilere İngilizce ders vermeyi, Batı’da 
öğrenilen yöntemlerle araştırma yürütme ve bunu Çin’in gelişimine uy-
gulamayı, Batılı akademik dergilerde yayın yapmayı ve uluslararası bir 
itibar kazanmayı ve çalışmalarının daha fazla kitle için Çinceye çevrilme-
sini içermektedir. Bu, aynı zamanda, bazen yabancı ülkelerde çalışan Çinli 
akademisyenlerin karşılaştığı engellerin bertaraf edilmesi ve anavatanda-
ki akademik özgürlük üzerindeki kısıtlamaların uzaklaştırılması anlamına 
gelmektedir. Çin Hong Kong ÖİB akademik ve sosyal kültüre görece daha 
kolay alışmayı simgeler ve yenilikçi bir akademik çalışma için benzersiz ve 
avantajlı bir ortam sağlar. Bununla birlikte, HKBTÜ’deki ve Çin Hong Kong 
ÖİB’deki çok sayıda akademik personel yabancı uyrukludur, bazıları ya-
bancı ülkelerde doğmuş veya orada vatandaşlığa kabul edilmiş olsa bile Çin 
kökenlidir. Örneğin, Birleşik Krallık yabancı uyruklu akademik personelde 
yüksek orana (yüzde 27) sahiptir (Salmi 2009, 61). Ancak, yeni yapılan bir 
uluslararası araştırmada, Çin Hong Kong ÖİB yabancı uyruklular oranında 
Avustralya’’dan sonra ikinci sırada yer almıştır.

Yukarıdan Aşağı Çok Aşamalı İşe Alım

Daha önce de bahsedildiği gibi, HKBTÜ’nün ilk rektörü işe alımda 
önemli bir rol üstlenmiştir ve şunu söylemiştir: “Zirveden başlamalısınız 
çünkü sadece birinci sınıf insanlar diğer birinci sınıf insanları cezbedebilir. 
Fen, mühendislik ve işletme gibi hızlı gelişen alanlarda, ya birinci sınıfsınız-
dır ya da sınıfınız yoktur (Course 2001, 8). HKBTÜ’nün akademik destekle-
ri, anavatan Çin’de doğan; ailesi Tayvan, Çin’i 1940’larda terketmiş; Birleşik 
Devletler’e okumak için gitmiş ve orada ailesini desteklemek için kalmış 50 
yaş ve daha genç olanlardan başlamaktadır. Birçoğunun Amerikan vatan-
daşlığı almış ve Birleşik Devletler’de yıllar boyunca çalışmış olmasına kar-
şın, istekleri kendi yurtlarına katkıda bulunmayı kapsamaktadır. Woo’ya 
göre: “Onlar yeteneklidir, onlar beceriye sahiptiler, fakat sonuç olarak, bu-
raya getirdikleri kalpleridir” (Course 2001, 9).

O kuşağın akademisyenleri arasında Kaliforniya Teknoloji Enstitü-
sü’ndeki Jet Propulsiyon Laboratuarı tarafından işe alınan havacılık uzma-
nı Jay-Chung Chen de vardı. Chih-Yuh Chien, Avrupa Nükleer Araştırma 
Örgütü’nde dünyanın en büyük yüksek enerji hızlandırıcısı üzerine araş-
tırma yürüten John Hopkins Üniversitesi’nden en iyi deneysel fizikçidir. Bi-
yoteknolojide uzman ve Maryland Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nde 
dekan vekili olan Shain-Dow Kung 1991 yılında fen bilimleri dekanı olmuş-
tur. İlk on yıldaki diğer işe alımlar arasında International Business Mac-
hines (IBM)’nden dünyaca tanınmış deneysel fizikçi ve Birleşik Devletler 
ve Çin’de beşyıllık ulusal akademi üyesi Leroy Chang vardı. Uluslararası 
olarak dikkat çeken bir diğer HKBTÜ öğretim üyesi, Kaliforniya Üniversi-
tesi, Berkeley’den gelen mikroüretim labarotuarının başkanı olduğu Ping 
Ko’dur. Tsing Hua Üniversitesi Mühenislik Okulu’nun dekanı ve Tay-
van, Çin’deki dünyaca ünlü Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü 
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(ETAE)’nün başkanı Otto C. C Lin, araştırma ve geliştirmede HKBTÜ’nün 
başkan yardımcısı olmuştur. Diğer göze çarpan bilim insanları arasında, 
Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi’nin başkan yardımcısı olması amacıyla 
Birleşik Devletler Beyaz Saray tarafından işe alınan ve HKBTÜ’ye işleyen 
imgeler ve diğer çok boyutlu veriler için istatiksel temel sağlayan bir teori 
geliştirdiği Kaliforniya Üniverseitesi, Berkeley’in elektrik mühendisliği ve 
bilgisayar bilimi kürsüsünden gelen Eugene Wong vardır.

Daha genç kuşak işe alımları Güney Kaliforniya Üniversitesi Finans bö-
lümünde Justin Dart Profesörü olan ve HKBTÜ Ticaret ve İşletme Okulu’nu 
kurucu dekanı Chan Yuk-Shee’yi içeren 30’lu yaşların sonunda ve 40’lı yaş-
ların başında olan kişileri kapsamaktadır. “Yüzyılın sonuna kadar Asya’da 
öncü bir ticaret okulu kurmaları” talimatı verilmişti (Course 2001; Kung 
2002).

İşe alınanların en iyileri arasında göze çarpan tema HKBTÜ dünya ça-
pından bir araştırma üniversitesi olabilir vizyonuyla yeni bir başlangıç yap-
ma fikridir. Bunun karşılığında, öğretim üyelerinin ve bilim insanlarının 
bu kapasitesi Çinli olmayan Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa’dan birçok 
kıdemli akademisyeni cezbetmiştir. Önce HKBTÜ’nün planlama ve ko-
ordinasyon başkanı ve daha sonra akademik ilişkierini başkan yardımcısı 
olan Peter Dobson, Hawai Üniversitesi’nden işe alındı. Georgia Teknolo-
ji Enstitüsü’nde başkan yardımcısı vekili olan Thomas Stelson, araştırma 
geliştirmenin başkan yardımcısı oldu. Gregory James HKBTÜ’nün Dil 
Merkezi’nin başkanı olmak için Exeter Üniversitesi’nden geldi.

Uluslararası arenada tanınmış bir üniversitenin hızlı bir şekilde kurul-
masında işe alım en stratejik hususlardan birisidir. Bu işe alım, kendi alan-
larında çoktan tanınmış öncüler gerektirse de, bu bilim insanlarının önemli 
bir oranı emekliye ayrılmaya yakın olabilir ve yeni üniversitede kendi bö-
lümlerine sadece birkaç yıl öncülük edeceklerdir. Bu yüzden, daha genç 
bilim insanlarını cezbetmedeki değerleri yeni üniversiteye uzun vadeli kat-
kıda bulunmaktan daha fazladır. Ayrıca, emekli olduktan sonra üniversi-
te bölgesinin yakınlarında ikamet eder ve yakın teması devam ettirirse, ki 
başlangıçta yabancı ülkelerden işe alındılarsa olasılık daha azdır, etkilyeyi-
ci bir fahri profesör haline gelebilirler. Bununla birlikte, herhangi bir yeni 
işe alım uygulamasında, üstün bilim insanlarının belli ölçüde yıpranması 
beklenmeyen birşey değildir, bu faktörün bütün işe alım planlarının içine 
konulması zorunda olunan bir şeydir.

Son olarak, bazı öğretim üyeleri için maaşlar büyük bir çekim olmasa da, 
yeni üniversitedeki maaşları statülerinin göstergesi olarak görülecektir ve 
kendi üniversitelerindeki öğretim üyelerine ise üniversitelerinden ayrılış-
larının aşağı doğru bir hareketlilik olmadığının sinyalini verebilir. Kısaca, 
yeni bir üniversite, seçkin profesörlere, cazip bir maaş sağlamak üzere dü-
zenleme yaparken üniversiteye katılım gerekçesinin sadece finansal olma-
dığını göstermelidir.
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Zamanlama

HKBTÜ önde gelen öğretim üyesi grubu için maaşlar net olarak en te-
mel çekim noktası olmasa da, o zamanlar Hong Kong’taki büyüme oranı 
akademik maaşların yabancı ülkelerdekilerle uyuşacak seviyeye yaklaşma-
sını sağlamış, böylece yer değiştirmeyi daha kolaylaştırmıştır. Bununla be-
raber, Birleşik Devletler’deki üniversitelerde yerleşmiş akademisyenler için 
yer değiştirme genellikle geniş bir evden orta dereceli apartmanlara geç-
mek anlamına geliyordu. Hong Kong’un akademik ücret düzeyleri Birleşik 
Devletler üniversitelerindeki emsallerinden genellikle daha düşük olmuş 
olsa da, bu durum değişmeye başlamıştır. 1988’den 1993’e beş yıllık dönem-
de maaşlar ikiye katlandı. 1998’e kadar artışlar 1988 yılındakinden 2.7 kat 
daha fazla olmuştur.

1990lı yıllarda, akademik maaş ölçeği devlet memurluğu ölçeğine bağ-
lanmış ve, akademik maaşlar devlet memurluğu maaşlarıyla bağlantılı ol-
masa da, durmadan yükselmiştir 14. Bazı hükümet memurları akademik 
maaşların artışına karşı çıksa da, egemenliği iade tarihinin yaklaşması olası 
beyin göçüne karşı bazı tedirginliklere neden olmuştur. HKBTÜ, her yıl, 
yüzde 80’i doktorasını Kuzey Amerika’da almış, 120 öğretim üyesi işe al-
maktadır, bu da ortalama her ay yaklaşık 10 işe alımdır.

Zamanlama çok başka şekillerle HKBTÜ’nün başarısına katkıda bulun-
du. Çin bünyesinde, sömürgeden yeni bir sisteme geçerken HKBTÜ top-
lumda güven artırıcı olarak hareket etmiştir. Daha önce ifade edildiği gibi, 
HKBTÜ’nün birçok Çinli akademisyen, Hong Kong’un kolonyal statüsü-
nün sona ereceğinin net olmadığı on yıl öncesinde HKBTÜ’de çalışmak için 
yapılan teklifi muhtemelen kabul etmeyebilirdi. Tam vaktinde olan diğer 
faktörler ise, 1989 ve 1995 arasında ilgili yaş grubunun lisans kayıtlarının 
yüzde 8’den yüzde 16’ya artışı ve yeni kurulan Hong Kong Araştırma Yar-
dımlar Konseyi’nden gelen araştırma fonlarının kullanılabilirliğinin artma-
sıdır.

Yönetişim Yapısı

HKBTÜ kendini, Hong Kong’taki Birleşik Krallık yönetim gelenekle-
rine saldırmadan yeni bir uluslararası üniversite olarak kurdu. Şu an yö-
netişim yapısı, meclis, konsey ve senatodan oluşmaktadır15. Mayıs 1994’te 
kurulmuş, her akademik yıl birkaç saatliğine bir defa toplanan meclis genel 
politika hakkında danışma organıdır ve başkanlığa ait raporları ve konsey 
raporlarını değerlendirir. Ancak, üniversite yönetiminde gerçek bir rol oy-
namaz.

Konsey, üniversitenin en yüksek yönetim ve yürütme organıdır. Yatı-
rımlar, sözleşmeler, mülkiyet, rektörlerin ve rektör yardımcılarının tayin-
leri, bütçe, mali durum ve kanunlardan sorumludur; ve onursal dereceleri 
ve akademik ödülleri verir. Konsey, Çin Hong Kong ÖİB’nin baş yöneti-
cisi tarafından tayin edilen en fazla üç hükümet görevlisi, devlet memuru 
veya üniversite çalışanı olmayan en fazla 18 harici üye ve rektör, rektör yar-
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dımcısı, okul dekanları ve senato tarafından tayin edilen akademik üyeleri 
kapsayan 12 dahili üyeden oluşur. HKBTÜ çalışanı olmayan alaylı bir kişi 
başkanlık eder. Konsey her sene birkaç kez toplanır. Ancak, icra komitesi, 
konseyin değişmeyen komitesi olarak bilinir, düzenli olarak toplanır. Bu 
organ üniversitenin çıkarlarını yerel, bölgesel ve uluslararası ortamda des-
tekler ve üyelerinin bazıları gönüllü para toplar.

Senato akademik politikalar oluştururlar. Üyeleri, rektör, rektör yardım-
cısı, okul dekanları, akademik bölümlerin, birimlerin ve merkezlerin baş-
kanları, meslektaşları tarıfından seçilen akademik üyeler ve öğrenci tem-
silcilerini içeren çalışanlar ve öğrencilerdir. 32’si akademik ofis veya bölüm 
pozisyonlarında bulunan, 19’u akademik personel tarafından atanan veya 
seçilen ve 3’ü öğrenci temsilcilerinden oluşan en fazla 54 üyeye sahiptir. Ça-
lışmaları akademik planlama ve geliştirmeyi; konaklama, öğretim, öğrenim 
ve araştırma (kütüphaneler, laboratuarlar vesaire) için tesisleri yönetmeyi 
ve öğrencinin refahını sağlamayı kapsamaktadır. Son olarak, dört okulun 
(fen, mühendislik, işletme ve yönetim ve beşeri ve sosyal bilimler) ve yeni 
adıyla HKBTÜ Fok Yıng Tung Lisansüstü Okulu’nun yönetim kurulları öğ-
retim ve okulların diğer faaliyetleride senatoya karşı sorumludurlar.

Çin Hong Kong ÖİB’nin devlet ödenekli üniversitelerinin en üst yöne-
tişim katmanlarının yönetimi genellikle biraz tekdüzedir. Meclis ve kon-
sey üyeliklerinden yansıdığı gibi, bu üniversiteler Çin Hong Kong ÖİB’nin 
elit liderlik tabakasıyla belli ölçüde bütünlük içindedirler. Bu tekdüzelik 
hükümet üniverersite ilişkilerinin her zaman pürüzsüz olduğu anlamına 
gelmez. Örneğin, Üniversite Yardımlar Komitesi hükümet ve üniversiteler 
arasında tampon olmasına rağmen, HKBTÜ’nün planlama aşaması tartış-
masız değildir. Planlama komitesi başkanının görüşüne göre, Üniversite ve 
Politeknik Burs Komitesi (şimdiki adıyla Üniversite Burs Komitesi) yatırılan 
paraları ihtiyaçlara ve değerlere göre değil de eşit olarak dağıtarak üniver-
sitein gelişimini engellemektedir (Chung 2001, 155). Ancak, Çin Hong Kong 
ÖİB’deki üniversitelere hükümet genelde doğrudan müdahale etmemiştir. 
Bu durum Jamil Salmi (2009, 59) tarafından Ruth Simmons’nun sözleriy-
le yansıtılmıştır: “Büyük üniversiteler sadece kendi zamanlarında değil, 
aynı zamanda geleceğin hazırlanmasında da yararlıdırlar. Devletten gelen 
olabildiğince az müdahale büyük üniversitenin ne yapacağına izin verir.” 
Ancak, hükümetten gelen müdahale miktarı çeşitli şekillerde yorumlana-
bilir. Hükümet müdahalesi doğrudan olmasa da, üniversitelerin rotasını 
yönlendirmek için yolları vardır –bu, müdahalesinin daha incelikli olmasını 
sağlar. Chung Sze Yuen düşündüklerini HKBTÜ’nün lisanssonrası geniş-
lemesine sınırlar konulması şeklinde yorumlamış ve daha yeni çıkan Üni-
versite Burs Komitesi raporu eğitim sekreterinin HKBTÜ ve Hong Kong 
Çin Üniversitesi’nin birleşmeyi düşündüğü yönündeki tercihini destek-
lemiştir. Aslında, genelde üniversitenin gelişmesi, özelde ise HKBTÜ’nün 
gelişmesinde Üniversite Burs Komitesi’nin rolü gormezden gelinmeyebilir. 
Örneğin, komite kendini anavatan Çin ile birlike Çin Hong Kong ÖİB’yi 
Asya’nın dünye şehri ve bölgenin eğitim merkezi yapmada üniversitelere 
temkinli olarak yardım eden anahtar olarak görmektedir. Ancak, Üniver-
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site Burs Komitesi, hükümetin üniversitelerin gelişimine müdahele eden 
çabalarını uzaklaştırmak için üniversitelere yardımda faal olmamıştır. Net 
olarak, komitenin rolüyle ilgili bazı tartışmalar vardır. Komitenin farzedilen 
ileriye dönük rolü, kurumlara uluslararası rekabetçi düzeyde kendi rollerini 
icra etmesi için yardım eden teşvikler ve diğer mekanizmalarla yapılan yük-
seköğretim sektörüne tavsiyede bulunmak ve yönlendirmek amacıyla stra-
tejik planlama ve politika geliştirmeye uzanmıştır (ÜYK 2010b). HKBTÜ’ye 
ve diğer üniversitelere zorunlu olan bu mekanizmalar, Öğretim ve Öğre-
nim Kalite Süreci Değerlendirmesi, Araştırma Değerlendirme Çalışması ve 
Yönetim Değerlendirmesi’ni kapsamaktadır. HKBTÜ Öz Değerlendirme 
Dokümanını Temmuz 2002’de teslim etti ve 2003’te Öğretim ve Öğrenim 
Kalite Süreci Değerlendirmesi’ni başarılı bir şekilde tamamladı. Bunlar bu 
gibi değerlendirmelerde üniversitenin ikinci setiydi. Ayrıca yönetim de-
ğerlendirmelerini 1998 ve 2002’de başarılı bir şekilde tamamladı. Birleşik 
Krallık’tan alınan Araştırma Değerlendirme Çalışması mekanizması 2006 
yılında Çin Hong Kong ÖİB’de hala kullanılıyordu. Ancak, HKBTÜ yöne-
timinin ve diğer üniversitelerin, bunların ve Üniversite Burs Komitesi’nin 
çalışmalarının, algılanan değeri belirgin değildir.

Araştırma Fonu ve Bağışlar

HKBTÜ hala genç bir üniversite ve yönetişim yapısı evrimleşmeyi sür-
dürüyor. 2009’da HKBTÜ’nün ikinci rektörü Paul Ching Wu Chu görevini 
tamamladı ve Tony Chan rektörlüğe başladı. Dünyaca tanınan rektör Chu, 
görevi Çin Hong Kong ÖİB’nin hala hem Asya krizinden hem de SARS (cid-
di akut solunum yolu sendromu) krizinden muzdarip olduğu zor bir za-
manda almıştı. Bununla beraber, Princeton Üniversitesi’ndeki benzerinden 
model alınan İleri Çalışma Enstitüsü’nü kurmayı başardı. Enstitü, dünya 
genelinde meşhur bilim insanlarına ziyaret etmeleri, düşünmeleri ve atölye 
çalışmaları yürütmeleri için bir merkez sağlamaktadır.

HKBTÜ’nün İleri Çalışma Enstitüsü disiplinler ve bölümler genelinde 
işbirliğine dayalı katılımcı projeleri desteklemektedir. Çin Hong Kong ÖİB 
ve Çin bölgesini yaratıcı ve entellektüel gücün küresel kaynağına dönüş-
türmeye yardım etmek için akademi, iş, toplum ve hükümet liderleriyle 
olan ilişkileri düzenlemektedir. Ziyaretçi öğretim üyeleri arasında 2004’te 
kimyada Nobel Ödülü’nü kazanan Aaron Ciechanover da vardır. 2007’de 
iktisat dalında Nobel kazanan Eric Maskin 17 Mart 2010’da üniversiteyi 
ziyaret etmiştir. İleri Çalışma Enstitüsü, ayrıca, 12 Nobel Ödülü kazanan 
kişiyi içeren hayli seçkin uluslararası bir danışma kuruluna sahiptir. Ayrı-
ca enstitü 10 yıldız “bilim insanınını” sürekli enstitü öğretim üyesi olarak 
işe almaktadır ve her birini maaş artışı ve ek araştırma ödeneği sağlayan 
porfesörlük ünvanıyla (her biri 30 milyon HK doları bağışla [3.87 dolar]) 
onurlandıracaktır. Kalıcı enstitü öğretim üyesi kadrosuyla yakınen çalışmak 
amacıyla enstitüye doktora sonrası üye olarak katılan genç ve gelecek vaat 
eden bilim adamları için belirlenmiş 60 asistanlık mevcuttur (her biri 10 mil-
yon HK doları bağış ile [1.29 m’lyon dolar]).
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Çin Hong Kong için araştırm ve geliştirme (AR&GE) bütçesi yurtiçi gayrı 
safi milli hasılanın yüzde 0.7’sidir ve bu gösterge için küresel sıralamalarda 
50. sırada yer almaktadır. Bu yüzden, kendilerinden öncü birinci kuşak bi-
lim insanlarının işe alındığı benzer üniversitlerle karşılaştırılıncaya kadar, 
HKBTÜ’nin mevcut araştırma fonları oldukça önemli olarak düşünülebilir. 
Karşılaştırınca mütevazi olsa da, HKBTÜ’nin mevcut araştırma fonu, Asya 
ekonomik kriz dönemi hariç, sürekli olarak artmıştır. Araştırma için Hong 
Kong Telekom gibi bir gruptan yaklaşık 10 milyon HK doları (1.3 milyon 
dolar) bağış ve biyoteknoloji için Hong Kong Jokey Kulübü’nden yaklaşık 
130 milyon HK doları (17 milyon dolar) bağış HKBTÜ’nün araştırma profi-
line de yardımcı olmuştur.

Haziran 2008’den başlayarak, 350.9 milyon HK doları (4.5 milyon dolar) 
araştırma fonu 98.8 milyon HK doları (12.66 milyon dolar; yüzde 28.2) Çin 
Hong Kong ÖİB özel fon; 6.5 milyon HK doları (832.860 dolar; yüzde 1.9) 
Çin Hong Kong ÖİB dışı kaynaklar; 125.3 milyon HK doları (16.05 milyon 
dolar; yüzde 35.7) Araştırma Burs Konseyi; 84.7 milyon HK doları (10.85 
milyon dolar; yüzde 24.1) Üniversite Burs Komitesi ve 35.5 milyon HK do-
ları (4.55 milyon dolar; yüzde 10.1) Çin Hong Kong ÖİB’nin diğer ödenekle-
rini (çoğu İnovasyon ve Teknoloji Komisyonu’ndan) içermektedir. Toplam 
AR&GE kuruluşları tarafından yönetilen AR&GE projelerini kapsamaktadır 
(HKBTÜ AR ve GE Limited Şirketi 2010). Nanobilim, nanoteknoloji, elekt-
ronik, kablosuz ve bilgilendirme teknoloji, çevre ve sürdürülebilir gelişme 
ve işletme eğitimi ve araştırma yüksek etkili araştırma alanlarıdır. Bilimsel 
öneminin yanında, bu alanlar Çin Hong Kong ÖİB’yi ve etrafındaki Pearl 
Nehri Deltası’nı kapsayan bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine değer 
katıcı olarak görülüyor.

Bağışlar, Çin Hong Kong ÖİB’deki yükseköğretimin finansmanında ve 
gelişiminde fazlasıyla önemli bir rol oynar hale gelmiştir. Hong Kong’ta me-
zun sektörü olmayan tek üniversite olarak işe koyulan HKBTÜ, bu durumu 
denegelemek ve tam zamanında yükselen Çin hayırseverliğinden yararlan-
manın yollarını bulmaya hevesliydi. Hong Kong hükümeti üniversiteye ya-
pılan bağışlar kadar yardımlar sağlayarak bağış kültürünü hızlandırdı. Bazı 
örnek bağışlar Sino Grup 20 milyon HK doları (2.56 milyon dolar), Kerry 
Grup 20 milyon HK doları (2.56 milyon dolar), Shun Hing Grup 10 milyon 
HK doları (1.28 milyon dolar), Shui On Grup 25 milyon HK doları (3.20 mil-
yon dolar) ve Hang Lung Grup 20 milyon HK dolarını (2.56 milyon doları) 
içerir.18 Anlaşmaya göre, bağışta bulunan şu isimlerin bağış miktarı açıklan-
madı: Hang Seng Bankası, Hysan Trust Fonu ve Li Wing Tat Ailesi. IBM ve 
JEOL (Japon Elektron Optik Laboratuarı) de donanım bağışladı. Croucher 
Vakfı üniversitenin projelerine devamlı bir şekilde bağışlarda bulunmak-
tadır. Tüm bu bağışlar HKBTÜ’nün erken gelişme döneminde yapılmıştır. 
Onuncu yıldönümü sırasında, HKBTÜ 18 vakıf, 19 şirket ile birlikte yedi 
bireysel ve aile bağışlarından yardım aldığını belirtmiştir. Burada listeleme-
nin çok uzun süreceği, sürekli bir bağış akışı olmuştur.



Araştıma Üniversitelerinin Yükselişi: Hong Kong Üniversitesi     73

İşbirlikleri ve Ortaklıklar

HKBTÜ’nün işbiliği ve ortklıkları başarısına katkıda bulunmuştur (Ji 
2009). Üniversite, bu bölümde daha önce de ifade edildiği gibi, temel he-
deflerinden biri olan teknolojik yeniliği ve ekonomik gelişmeyi teşvik etme-
de iş dünyası ve endüstri ile yakınen işbirliği yapmayı irdelemek için özel 
önlemler almıştır. Duyurulduğunda, bu hedef HKBTÜ’yü zamanın öncü 
diğer iki üniversitesinden ayırmıştır. Bu açıdan başlıca yeniliği araştırmaları 
ticarileştirmek için üniversitenin iş kolu olarak hizmet veren bir birim olan 
Araştırma ve Geliştirme Şirketi (AGŞ) olarak bilinen bütünüyle kendine ait 
bir şirket kurmaktı. AGŞ bütün üniversite bölümleri tarafından gerçekleşti-
rilen sözleşmeler ve sözleşme yönetimi için imza yetkisine sahiptir.

Bölgedeki ve Çin Hong Kong ÖİB’deki özel ve kamu sektörüyle işbirliği 
ve ortaklıklarını daha fazla geliştirmek için, AGŞ birçok iştirakler ve ortak 
girişimler kurmuş ve Pearl Nehri Deltası ve ötesindeki erişimini genişlet-
miştir. Özel piyasa gereksinimlerini karşılayan hizmetler sunan anavatan 
Çin’deki varlığını artırmıştır. Örneğin, AGŞ, yakınındaki Pearl Nehri Delta-
sı’ndaki Guangdong Bölgesi ve Çin’de başka bir yerdeki, Pekin dahil, özel 
ve kamu sektörleriyle işbirliğini geliştirmiştir. Şirketin Pekin Üniversitesi ve 
Shenzen belediye yönetimi ile üretim, öğrenim ve araştırma ile uğraşan üç 
taraflı ortak bir kurumda ortaklığa sahiptir. Kurum yüksek teknoloji araş-
tırma ürünlerini ticarileştirmeye yardım eder. Ayrıca, HKBTÜ, Pekin Stre-
et Holding Şirketi, Ltd. ve Pekin Uluslararası Finans Merkezi ile Pekin’de 
Uluslararası Mali Eğitim ve Yetiştirme Merkezi kurmak için üçlü bir anlaş-
ma altında Pekin finansal bölgesinde ortaklığa sahiptir.

AGŞ üniversite tarafından yaratılmış olan fikri mülkiyeti pazarlamak 
için üniversitenin teknoloji transfer merkezi ile yakınen çalışır. Bu şekilde, 
HKBTÜ ve hem özel hem de kamu sektörleri arasında teknoloji transfer 
noktası olarak hareket eder. Biyoteknoloji, bilgisayar mühendisliği, bilgi-
lendirme teknolojisi ve diğer 10 alanda ticari işbirliği için ruhsatlandırmayı 
yönetir.

AGŞ’nin bir parçası olarak, üniversite ayrıca bir Girişimcilik Merkezi 
kurmuştur. 2000 yılında açılan merkez, yeni teknolojiyi ticarileştirmede 
üniversitenin akdemik öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin katılımını teş-
vik etmeyi amaçlamaktadır. Girişimcilik Merkezi onlara, çalışma alanı, iş 
danışmanlık hizmetleri ve iş geliştirme tesisleri sağlamaktadır. Ayrıca, risk 
sermayedarlarını öğretim üyeleri ve öğrencilerle tanıştırır. Bu, 20’den fazla 
yeniden yapılandırılmış şirket ve yedi yeni kurulan şirketle sonuçlanmıştır, 
ki onlardan bir tanesi Hong Kong Borsası’ndadır.

Temmuz 2010’da, HKBTÜ Bilgi Transfer Raporu’nu Üniversite Burs 
Komitesi’ne sunmuştur (HKBTÜ 2010a). Raporda üniversite, girişimciliği 
güçlendirmek, yenilik için fon üretmek ve yeni iş olanakları yaratmak ama-
cıyla bilgi transfer platformu kurmak için beş yıllık strateji önermektedir.
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Sonuç

Üniversiteler, mükemmel araştırma üniversiteleri kurmak için yararla-
nılabileceği her biri benzersiz koşullar sağlayan bölgesel uygarlıklar bün-
yesinde yuvalanır. HKBTÜ yetenek ve yenilik için hem Çin hem de Batı 
uygarlığından yararlanmıştır ve kurumsal özerklik ve sermaye kaynakları-
nın tedariği gibi avantajlı koşullardan çıkar sağlamıştır. Ancak, başarısı, kü-
resel saygınlık, ortak amaç ve sürekli enerji ile akademik öğretim kadrosu 
sağlayan stratejik olarak ileriye yönelik işe alımlar tarafından sağlanmıştır 
ki hepsi birlikte HKBTÜ’nün on yıl içeresinde hızlı bir şekilde sözde dün-
ya çapında araştırma üniversiteleri derecelerine eşi görülmemiş yükselişini 
desteklemiştir.

Kuruluş ve Planlama

Yeni bir araştırma üniversitesi planlama komitesinin yükselen ekonomi, 
endüstriyel yeniden yapılandırma, yükeköğretimde daha fazla araştırmaya 
verilen daha fazla önem, seçkin araştıma üniversitelerinin var olan yerel 
sistemi ve bilgi ekonomisinin küresel söyleminin güçlenmesini kapsayan, 
kurumun kurulacağı bağlamdan nasıl yararlanacağını bilmesi gerekir. Ayrı-
ca, planlama komitesi, var olan yönetim geleneklerine saldırmadan, burada 
Hong Kong’un İngiliz akademik modeli örnek verilebilir, yeni bir uluslara-
rası üniversite kurmak için yeterince yetenekli olmak zorundadır.

Kısaca, HKBTÜ örneği, ustaca yürütülen kuruluş aşamasının merkezi-
yetini vurgulamaktadır. Hazırlık aşaması sırasında planlamayı tasarlayan 
ve ileriye taşıyan bireylerin kapasitesi araştırma üniversitesinin ilk yörün-
gesinde derin bir etkiye sahiptir ve üniversitenin yükselme periyodunu ba-
şarabilir veya bozabilir. Hazırlık komitesi tarafından alınan birçok önemli 
karar arasında, akademik yeteneklerin en iyilerinin işe alımını sağlayabile-
cek bir üniversite liderinin seçimi vardır. Açık olarak, uluslararası tanınan 
bir araştırma üniversitesi kurmak için başlangıçtaki öğretim üyesi işe alı-
mından daha önemli bir faaliyet yoktur.

İşe Alma

Kuşkusuz ki, dünya genelinde en iyi yeteneklere erişmek tamamıyla 
kontrol edilemeyen bir süreçtir. Ancak, tanınmış bilim insanlarının ağlarına 
kişisel düzeyde erişim ve etnik kökleri olan bir ülkede, en iyi üniversiteler-
den birinde güvenli bir iş yapacakları yeni bir girişime katılma fırsatı için 
akademik liderleri için ikna etme yeteneği, kurucu üniversite rektörlüğü 
için öncelikli bir özelliktir. HKBTÜ örneğinde, bu işe alım süreci olası öğ-
retim kadrosunun coğrafi olarak geniş bir mülakatını kapsamaktadır, ki bir 
keresinde yedi gün içerisinde dokuz şehirde mülakat yapılmıştır. Bununla 
birlikte, HKBTÜ örneği, rekabete dayanan maaşların, işe alım çabalarında, 
yardımcı olsa da, sadece sınırlı bir yararı olabileceğini göstermiştir. Bu konu, 
özellikle üniversiteyi açılış gününden daha ileriye götürebilen ve sadece 
araştırmaların yüksek nitelikli olmasını sürdürmek için değil aynı zamanda 
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üniversitenin kurulduğu ülke ve toplumla anlamlı bir birliktelik inşa etmek 
için üniversiteye zamanla bağlı kalan akademisyenlerin işe alımında doğ-
ru olmuştur. HKBTÜ için maaş, zaten tanınan en iyi yetenekleri gelmeye 
ikna etmede temel faktör değildir. İşe alınan birçok kişi Amerika’da zaten 
bir hayli yüksek maaş alıyordu ve HKBTÜ için yer değiştirme, genellikle 
ailelerinin rutinlerini ve çocuklarının eğitimini etkileyen yaşam alanların-
da önemli bir azalma anlamına gelmekteydi. Riskler göz önünde tutulursa, 
eğer Çin’e karşı etnik ve duygusal bağ rekabete dayanan maaş faktörü ka-
dar olmasaydı, Amerika’nın en iyi üniversitelerindeki seçkin bilim insanla-
rının, bu yeni fakat bilinmeyen üniversiteye yerleşmeleri pek olası değildi.

Sürdürülebilirlik

Büyük uluslararası araştırma üniversiteleri ağında hızla başarı ve saygın-
lığı elde eden yeni kurulmuş herhangi bir üniversite için uzun erimli amaç 
başlangıçtaki gelişim döneminin kazanımlarını sürdürmektir. HKBTÜ’nün 
araştırmadan sorumlu başkan yardımcısının dikkat çektiği gibi “on sekiz yıl 
uzun bir süre değildir” (Chin 2009). Bu yüzden, odaklanacak nokta, fakülte-
ler ve onların programları açısından güç alanları üzerinde kalmak zorunda-
dır. Kurucular tarafından saptanan alanlar kurum için esas kalmaya devam 
eder. Ancak, küreselleşmenin bazı yönleri, üniversitelere, HKBTÜ dahil, 
derslere verilen önemi ve araştırma uzmanlık alanlarını değiştirir. Örneğin, 
çalışma disiplinleri bütünlüklerini muhafaza etti; ancak, daha öce tartışıldı-
ğı gibi, multidisiplinerliğe doğru bir değişim meydana gelmek zorundaydı 
(Chin 2009). Derinlik ihtiyacı sürmekte, ancak yerleşkedeki alanlar arasında 
etkileşim artmıştır. Bölgenin yüz yüze geldiği sorunların çözümü, disiplinel 
sınırlar üzerine odaklanmamayı gerektirdiği daha yaygın olarak kabul edil-
mektedir. Bu, gen–dizilimi ve toplum sağlık politikası, inşaat mühendisliği 
ve iklim değişikliği, ya da yaşam bilimleri ve küresel iletişim olsun, öğren-
cilerin artan bir şekilde ileriye bakması ve alanların yelpazesinde sorunları 
çözmeye hazırlıklı olması gerekmektedir.

Modeller

Araştırma üiversiteleri ayrıca, modellere karşı duyarlıdır. HKBTÜ, Mas-
sachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi modellerinden ha-
berdar olmuştur. Özgün modellerin kısıtlamaları ortaya çıktıkça, HKBTÜ 
çoktan değişim yapmak zorunda kalmıştı. İyi zamanlama ve biraz şansla 
tecrübe etmiş olsa da, odak noktası aynı kalmıştır: araştırmaya önem ver 
ve en iyi bilim insanlarını işe al. Ancak bir değişim meydana geldi. Öncele-
ri üniversite dışarıdan en iyi bilim insanlarını işe alabiliyorken, bir sonraki 
aşamada eğer yerlileşme kökleşmezse süreklilik yürütülemez. Genç bilim 
insanlarının bir sonraki kuşağı Çin Hong Kong ÖİB’yi kendi akademik ya-
şamlarının merkezi yapmayı daha kolay başardılar. Kısaca, üniversite, ge-
lecek on yıllarda gelişecek güney Çin etrafındaki bölgenin lideri olacak ve 
buraya hizmet edecek yerel bilim adamları kuşağının hazırlanmasıyla ileri 
yürüdü.
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İçerik: Kurumlar ve Sistemler

Bu bölümün çeşitli kısımları yeni bir araştırma üniversitesinin kendisine 
var olan daha büyük araştırma üniversiteleri sisteminde nasıl yer bulacağı-
nı vurgulamakta. Diğer araştırma üniversitlerinden güç alabilir, hem de bu 
üniversitelerin reformları için katalizör haline gelebilir. Bu gelişme, sistemin 
bir parçası olarak diğer araştırma üniversiteleriyle özdeşleşmek için yeni 
bir üniversite gerektirse de, yeteri kadar vizyon ve canlılıkla farklı görü-
nerek kurumun benzersizliğini açıkça yansıtmak yeni üniversiteye yarar 
sağlar. Bu denge kuruluş aşaması sırasında sistem içi işe alımlar tarafından 
alt üst olabilir. Bu yüzden, üniversite liderlerinin bu gibi konularda gayrı 
resmi fikir birliğine varmaları önemlidir. Çin Hong Kong ÖİB’deki üniver-
site rektörleri, iletişim kanallarına sahiptir ve hükümetin duyurusu üzerine 
değil kendi ortak çıkarları için ünivesite rektörleri grubu olarak periyodik 
bir şekilde toplanırlar. Farklı düzeydeki kayıt memurları ve üniversitenin 
diğer memurları gayrı resmi iletişim ağına da sahiptir. Örneğin, şu an her 
üniversite kendi bir yıllık genel eğitim müfredatını geliştirmesine ve herbi-
rinin kendi üslubunda tasarlama ve geliştirmede özgür olmasına rağmen 
forumlarda deneyimleri ve sonuçları veya diğer akademik olayları periyo-
dik olarak paylaşmak için gayrı resmi olanaklar mevcuttur.

HKBTÜ ve Çin Hong Kong ÖİB’deki diğer araştırma üniversiteleri sis-
temi, araştırma üniversitelerinde kurumsal düzeyde her yerde ortak olan 
temel nitelikleri paylaşır. Ancak bu araştırma üniversiteler iş, zanaat ve ti-
caretteki yaşam çizgisi küresel rekabet olan ve kurumsal ve akademik ge-
lenekleri büyük oranda kolonyel aktarmalardan doğan hareketli bir Asya 
ticaret merkezi bünyesinde, kendi varlıklarını savunmak için zorlukları 
paylaşırlar. HKBTÜ’nün kendini, zamanın diğer kolonyel kurumlarından 
ayırmak zorunda olduğu sistem budur. HKBTÜ bunu, yerel yönetim ge-
leneklerine saldırmadan hayli girişimci bir araştırma kültürü oluşturarak 
yaptı. Ayrıca, üniversite kolonyel bağlamı baştan öngörmüştü.

Bu yüzden, bu örnek, daha büyük araştırma üniversiteleri sistemi bün-
yesinde yeni bir araştırma üniversitesinin kendin açtığı yoldan çıkarılacak 
dersler hakkında bilgi sağlamakta. Her aşamada, planlamadan kuruluşa 
günlük faaliyetlere, yeni kurum bu büyük sistemde dengeyi değiştirmek 
yerine geliştirmek zorundadır. HKBTÜ’nün bunu başarması için, yeni ku-
ruma yapılan yoğun kaynak yatırımını kendileri için bir kayıp değil siste-
min tümü için kazan–kazan durumu olarak gören itibarlı ve sağlam kurum-
ların mevcut sisteminin olması gereklidir. Bu işbirliği sistemdeki kurumlar 
arasında rekabetçi söylemi azaltmayacaktır. Eğer azaltan birşey olursa, bu 
onu keskinleştirir. Yeni araştırma üniversitesi değişim için kuvvet toplar, 
uzak durur ve katalizör olur. Böyle bir sistem değişimi kaçınılmazdır, ancak 
köklü üniversitelerdeki önemli gelenekler katalizöre ihtiyaç duymadan de-
ğişime karşı koyabilir.

Ancak, yeni bir araştırma üniversitesinin başarılı kuruluşu ve gelişmesi 
için sistem genelindeki belirgin koşulların Hong Kong’ta daha sonra var 
olduğunu ve yeni bir kurumun katalizör olamadığını belirtmekte yarar var. 
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HKBTÜ büyük sisteme katılmadan önce akademik etik ve yozlaşmadan 
uzak ortam yerindeydi ve ondan sonra da devam etmiştir.

10 üniversiteden az küçük bir sistemde, sınırlar ötesi tutarlı bir kimlik 
oluşturmak ve sunmak daha kolaydır. Bütün kurumları büyük sisteme bağ-
lamaya yardım eden entellektüel özgürlük, bilgi alış verişi, etnik nitelik, ve 
diğer faktörler gibi paylaşılan temel sorumluluklar bu işbirliğini kolayştırır. 
Üniversite burs Komitesi burada büyük sistem bünyesinde kurumsal rol-
lerdeki farklılıkları dile getirmede ayrıca bir rol oynar ve kurumları finanse 
ettiği şekilde bu farklılıkları sağlamlaştırır.

Araştırma Finansmanı

Eğer Çin Hong Kong ÖİB rekabete dayalı bir finansmanda yeniliğe 
geçmeseydi, sistemde daha az enerji ve büyük sistem içerisinde yeni bir 
üniversitenin inandırıcı bir varlığa sahip olacağı daha az bir ortam olacaktı. 
Bu çerçevede, yerleşik bir ortak unusur da var. Rekabete dayalı araştırma 
yardımları Hong Kong Araştırma Fonları Konseyi tarafından yönetilmek-
tedir. Bu araştırma yardımları, Birleşik Devletler’deki başlıca üniversiteler-
le uyumlu bir ölçekte olmasa da, araştırma verimliliği açısından genellikle 
etkileyici sonuçlara öncülük etmiştir. Örneğin, 2002’de HKBTÜ’nün gelişi-
minde onuncu yıl, bu yardımların bir bölümü (yüzde 15’ten daha az) küçük 
ölçekli araştırma projelerini desteklemek için doğrudan HKBTÜ ve diğer 
üniversitelere paylaştırılmıştır. HKBTÜ bu fonları dahili rekabet aracılığı 
ile yönetti. Ancak, asıl kısım (yüzde 80’den fazla) bütün üniversitelerdeki 
akademik personelin bireysel veya grup olarak rekabete dayalı teklifleri 
için ayrıldı. Kalan kısım ise (yaklaşık yüzde 5) kurumlar ve disiplinler ge-
nelinde işbirliğine önem verdi –“bir veya daha fazla kurumu içeren işbirli-
ğine dayalı araştırmaları desteklemek amacıyla temel araştırma hizmetleri/
ekipmanları veya kütüphane kolleksiyonları için veya disiplinler ve/veya 
normal kurumsal sınırlar boyunca işleyen grup araştırma faaliyetleri için 
kurumlardan gelen tekliflere cevaben ayrıldı” (ÜYK 2002b). HKBTÜ Çin 
Hong Kong ÖİB’ndeki diğer üniversitelerle işbirliğine dayalı projeler kur-
muştur. Bu projeler Çin İlaç Araştırma ve İleri Geliştirme (Hong Kong Çin 
Üniversitesi ile), İlaç Buluşu ve Sentezi için Moleküler Teknoloji Enstitüsü 
(Hong Kong Üniversitesi ile), Denizle ilgili Çevresel Araştırma ve Teknoloji 
Yenilik Merkezi (Hong Kong Şehir Üniversitesi ile), Gelişimsel Genomik ve 
İskelet Araştırması (Hong Kong Üniversitesi ile) ve Pandemik ve İnter–Pan-
demik Grip Kontrolünü (Hong Kong Üniversitesi ile) içeren birçok alanı 
kapsamaktadır. Ancak, bazı belli alanlarda işbirliğinin derinliği sığ olabilir 
çünkü bu düzenleme Üniversite Burs Komitesi tarafından yukarıdan–aşağı 
bir girişimdir.

Hong Kong Araştırma Fonları Konseyi’nin rekabete dayalı teklif verme-
si, Çin Hong Kong ÖİB ve yabancı ülkelerdeki uzman akademik hakemler 
tarafından değerlendirmeler bazında meydan gelir. Yabancı değerlendir-
meler, büyük ölçekte pahalı olsa da, Çin Hong Kong ÖİB’de özel alanlarda 
sınırlı sayıdaki denetçi nedeniyle çok önemlidir. HKBTÜ’yü diğer üniversi-
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telerden ayıran bir başka faktör gelişimin erken aşamasında üniversitenin 
birçok bilim insanının Birleşik Devletler üniversitelerinde daha önceki aka-
demik görevlerinde temel araştırma fonlarında deneyime sahip olmalarıdır.

Özetle, bu örnek vaka incelemesinden öğrenilen önemli faktörler gös-
teriyor ki amaç ortak bir vizyon içermelidir. HKBTÜ’nün kurucu rektörü 
bu önemli faktörleri şöyle özetlemektedir: (a) vizyon-ortak vizyon, belirgin 
amaç, çaba; (b) hedefler-bölgesel tercih, ulusal konumlanma, seçilen uz-
manlıklarda küresel etki; (c) odak-alanların ve uzmanlıkların seçimi, kay-
nakların odağı; (d) yönetim-organizasyon ve sistem; (e) adaptasyon-çift 
yönlü geleneklere saldırmadan uluslararasılaşma; (f) yürek-beyin, kas, ruh, 
zeka, güç ve (g) ruh-üniversitenin ruhu olarak öğretim kadrosu, ortak amaç 
ve bitmeyen enerji. Bu formülde, amaç, seçilmiş akademik araştırma uz-
manlıklarında ulusal konumlanma ve küresel etki ile birlikte tercih edilen 
bölgesel bir üniversite haline gelmektir. Kaynaklara verimli biçimde odak-
lanmak için, alanlar ve uzmanlıkların seçimi üzerinde odaklanılmalıdır. Yö-
netimin, innovatif ve benzersiz olan, akademik personel arasında sahiplik 
hissini teşvik eden, akademik araştırma atmosferini koruyan ve yerel ve 
ulusal geleneklere tecavüz etmeyecek organizasyonu ve sistemi destekle-
mesi gerekir. Son olarak, araştırma üniversitesinin yüreği her zaman, sade-
ce yetenekli değil, ancak aynı zamanda ortak amaç, ileriye yönelik ruh ve 
bitmeyen enerjiye sahip öğretim üyesidir.

HKBTÜ, küresel çapta boy gösteren reformist Çin’in yakınında güçlü bir 
bilimsel topluluk yaratmayı kolaylaştırmıştır. Bu açıdan, HKBTÜ Shenzhen 
Özel Ekonomi Bölgesi yakınındaki planlama altında olan Güney Bilim ve 
Teknik Üniversitesi tarafından özellikle işaret edilen, yeni uluslararası bir 
üniversite kurarak ve vizyonunu sistemin ötesine ve anavatan Çin’e yansı-
tarak Hong Kong sistemi bünyesinde bir yer belirlemiştir.

HKBTÜ sadece bilim ve teknoloji alanında bir yer belirlemedi, aynı za-
manda araştırma odaklı üniversite kültürünün sunulmasında da bir yer be-
lirledi ve bu yeri, girişimci benzersizliği vurgulayan kurumsal vizyon içinde 
vurguladı. Başarısının altında yatan esas faktör yabancı ülkelerdeki Çinli-
lerin iki kuşağından işe alım yapmasıydı. Onlara ve diğer yerel ve ulusla-
rarası öğretim üyelerine eşsiz bir tarihi fırsat ve yeteri kadar kaynağa sahip 
bilimsel bir çalışma ortamı sağlayarak HKBTÜ, güçlü bilimsel bir topluluk 
oluşturmayı sürdürdü.

Hong Kong’un iki yönlü gelişim stratejisi HKBTÜ’ye ekonomik dur-
gunlukta bile benzersizliğini devam ettirecek özerkliği sağlayacak kadar 
esnektir. HKBTÜ’nün diğer en iyi iki üniversiteden biriyle birleştirilmesi 
düşünüldüğünde, girişime HKBTÜ’nün öğretim üyeleri, personeli ve öğ-
rencileri ve mezunları tarafından oy birliği ile karşı çıkılmış ve sonunda 
yok edilmiştir. HKBTÜ, yenilik için yüksek derecede özerkliği garanti eden 
hükümet tarafından, önemli ölçüde finanse edilen sistemde kendini diğer 
yerel kurumlardan başarılı bir şekilde ayırabilmiştir.
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Notlar

1. 1990’daki 50 milyon ABD doları, 2000’de yaklaşık olarak 3 milyar ABD dolarına 
denktir.

2. HKBTÜ’nün ilk rektörü, Woo Chai-wei, California Üniversitesi, San Diego’da fi-
zikte doktora sonrası fellow olduğu zamanlardan ve 11 yıl sonra dekanlığı döne-
minde Üniversitenin Revelle Koleji fen bilimleri ve teknoloji öğrencilerinin ders 
programlarının yüzde 40’ını sosyal bilimler ve beşeri bilimlerden almasını isteme-
sinden etkilenmiştir.

3. 1999’da tasarlanan ve Silikon Vadisi’ni örnek alan cyberport’un kurulması için 
hükümetin daha sonraki desteği, teknoloji stok balonu sönmeye başladığı için 
maalesef başarısız olmuştur. Cyberport, teknoloji şirketlerinin Hong Kong ÖİB, 
Çin’in 21. yüzyıla sıçrayışını teşvik edecek bir düzenleme yerine, daha çok yüksek 
kalitede bir gayrimenkul olarak görülmeye başlandı.

4. Tiananmen Meydanı olayı nedeniyle, o sırada yabancı ülkelerde çalışan Çinli aka-
demisyenlerin bazılarına Birleşik Devletler’de otomatik ikametgah verilmiştir ve 
onlardan birkaçı daha sonra Hong Kong’un akademik çevresinde iş aramışlardır. 
Ancak, Birleşik Devletler’den HKBTÜ tarafından işe alınan kıdemli akademik li-
derlerin ilk kademesinin çoğu aslen Tayvan, Çin’de okumuşlardı.

5. Bu üniversiteler, Hong Kong Çin Üniversitesi, Hong Kong Şehir Üniversitesi, 
Hong Kong Baptist Üniversitesi, Hong Kong Politeknik Üniversitesi, ve Hong 
Kong Üniversitesi’ni kapsamaktadır. Tek istisna, Hong Kong’taki ilk özel üniver-
site olan Shue Yan Kolejine üniversite statüsü verme kararıdır. Hong Kong Açık 
üniversitesi dahil değildir çünkü kendi kendini finanse etme modeline geçmeden 
önce, ilk başlarda hükümet tarafından finanse edilmiştir.

6. Hong Kong Çin Üniversitesi de, bir dereceye kadar, üniversitenin Amerikan mis-
yonerlik mirası, dört yıllık müfredatı ve Birleşik Devletler’deki üniversitelerden 
diploma almış akademik personellerinin yüksek oranı nedeniyle karakter açısın-
dan Amerikan’dı. Ancak, kolonyel hükümetin baskın bir konumda olduğu zaman 
kurulmuştur. Buna karşın, HKBTÜ, kolonyel hükümetin meşruiyetinin tartışma-
ya açık olduğu son döneminde kurulmuştur.

7. a, b, c ve d’deki veriler Şangay’daki Dünya Üniversiteleri Akademik 
Sıralaması’ndan alınmıştır. Çeşitli göstergeler için veri dağılımının kullanıldığı bu 
Şangay sıralamalarının metodolojisinden meydana gelen sosyal bilimler kategori 
sıralaması (e), herhangi önemli bir bozucu etki ve göstergeleri düzenlemek amaçlı 
kullanılan standart istatiksel teknikler için tahlil edilmektedir.

8. Rektör Paul Chin-Wu Chu, HKBTÜ’yü 2001’den başlayarak 2009’a kadar yönetti.
9. Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin sayısı orantılı bir şekilde arttı, fakat genişleme 

planının üçüncü aşaması gerçekleşmedi, öğretim üyelerinin sayısını planlanmış 
genişleme sayısının altında kaldı.

10. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti’nin ve Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin Hong Kong Sorunu üzerindeki Ortak Açıklamasına bakınız, 
Aralık 1984, Dış İşleri Bakanlığı, Çin. http://www.fmprc.gov.cn/eng/ljzg/3566/
t25956.htm.

11. Hong Kong Jokey Kulübü, Hong Kong ÖİB, Çin’deki en fazla vergiyi ödemektedir 
-2008-09’da 12,976 milyon HK doları (1,666 milyon dolar) ya da hükümetin Kamu 
Gelirler Dairesi tarafından toplanan bütün vergilerin yüzde 6.8’i. (1997 itibariyle 
“Kraliyet” ünvanı klübün isminden kaldırılmıştır). Klübün benzersiz bir özelliği 
onun kar amacı gütmeyen işletme modelidir, ki bu sayede sermaye fazlası hayır 
işine gider. Son on yılda, klüp her yıl, HKBTÜ gibi yüzlerce hayır kurumuna ve 
topluluk projelerine ortalama 1 milyar HK doları (0.13 milyar dolar) (efektif kur 1 
Ocak 2008) bağışta bulunmaktadır. Klüp dünyadaki en büyük hayır kurumu olan 
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Rockefeller Vakfı gibi organizasyonların yanında yer bulmaktadır. Klüb aynı za-
manda, yaklaşık 5,300 tam zamanlı ve 21,000 yarı zamanlı personeliyle Hong Kong 
ÖİB, Çin’deki en büyük işverenlerden birisidir.

12. Bu öğrenciler için tek istisna Çin dili ve edebiyatı bölümünde okuyan öğrenciler-
dir. Yerleşke yaşamının dili iki dilli eğitimden (İngilizce ve Kanton Çincesi), Man-
darin dilinin uluslararası tanınmışlığının artamasıyla birlikte anavatan Çin’den 
gelen öğrencilerin sayısının artması nedeniyle üç dilli eğitime geçmiştir.

13. Orjinal personel planlama şemasındaki toplam rakamın, beşeri ve sosyal bilimler-
deki öğretim kadrosu olmaksızın, 525 olduğunu belirtmek yararlı olacaktır. Bu-
nunla birlikte, 2009 itibariyle, bütün akademik personel için rakam sadece 483’tür 
(bakınız tablo 3.2).

14. Bu tarihten itibaren, akademik maaşlar, arz ve talep ve ekonomik durgunluk ne-
deniyle, birçok kez azaltılmıştır.

15. HKBTÜ’nün yönetişim yapısı hakındaki bilgiler, üniversite kayıtlarında bulunan 
ve internet sitesinde kopyalanan ayrıntılı düzenlemelerden alınmıştır. http://
www.ust.hk/.

16. Bir birincil kürsü ve iki onur kürsüsünden, sekiz re’sen üye ve 44’e kadar atan-
mış üyeden, artı maksimum 100 onur üyesinden, oluşur. Üniversite senatosunun 
konsey tarafından atanan dört temsilcisine ek olarak, konsey veya şansölye (Hong 
Kong ÖİB, Çin hükümetinin başkanı) tarafından yeni atanan üyeler 40 iş ve top-
lum liderini içermektedir.

17. Bu tutarlar, 1 Haziran 2008’deki effektif kur kullanılarak çevrilmiştir.
18. Bu tutarlar, 1 Haziran 2008’deki effektif kur kullanılarak çevrilmiştir.
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BÖLÜM 4

Taşrada Dünya Çapında Bir 
Araştırma Üniversitesi: Pohang 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kore 
Cumhuriyeti
Byung Shik Rhee

Dünya çapında bir statü gerçekleştirmek, bir üniversitenin gelenek, kay-
naklar ve destek veren bir ortam gibi rekabet avantaljlarına sahip olmasını 
gerektirir. Bu durum dünya çapında üniversitelerin neden görece uzun bir 
modern üniversite tarihine, bol kaynakların beslediği ortama ve sağlam bir 
akademik özgürlüğe sahip olan gelişmiş ülkelerde toplandığını açıklaya-
bilir. Birleşik Devletler dışındaki her dünya çapında üniversitenin, sadece 
bazı istisnalar dışında, bir kamu kurumu olması belki şaşırtıcı olmayacak-
tır. Birkaç gelişmekte olan ülkelerden biri olan Kore Cumhuriyeti (Güney 
Kore), dünyaca tanınan üniversiteler geliştirmeyi başarmıştır –Seul Ulusal 
Üniversitesi, Kore Bilim ve Teknoloji İleri Enstitüsü ve Pohang Bilim ve Tek-
noloji Üniversitesi (POBTEK) diğerleri. POBTEK özel ilgiyi hak etmektedir.

POBTEK’in benzersizliği, dünya çapında olma statüsünü özel bir üni-
versite olarak sadece geçen yirmi yılda gerçekleştirebilen pozisyonundan 
kaynaklanmaktadır. Önemli bir biçimde, Kore üniversitelerinin en iyi öğ-
retim üyelerini ve öğrencileri cezbetme kapasitelerini doğal olarak sınırlan-
dıran ciddi coğrafi dezavantajların üzerinden gelebilmiştir, ki bu başkentte 

Yazarın Notu: Yazar Seungpyo Hong’a POSTECH hakkında sağladığı değerli bilgiler 
ve üniversite yöneticileri toplantılarını düzenlediği için; Sooji Kim’e kitabın önceki 
versiyonunun tercümesindeki katkılarından dolayı; Yuji Jeong’a ilgili üniversite dö-
kümanlarını topladığı için teşekkür eder. Philip G. Altbach, Jamil Salmi ve tanınmış 
araştırma grubumuza bu kitabın önceki versiyonu hakkındaki yararlı yorumların-
dan dolayı özel teşekkürlerini sunar.
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yaşamak “her yol Seul’a çıkar” karakteristik sözüyle ifade edilir. Bu bölüm, 
PBTÜ’nün böyle bir kısa zaman diliminde şu anki statüsünü gerçekleştirdi-
ği yolu ve karşılaştığı ve devam eden zorlukların doğasını inceleyecek. Üç 
temel soru irdelenecek: Birincisi, Pohang Demir ve Çelik Şirketi’ni (PDÇŞ) 
POBTEK’i kurmak için ne tetiklemiştir? İkincisi, bir araştırma üniversitesi 
olarak POBTEK’i niteleyen nedir? Son olarak, konumunu muhafaza etmek 
için hangi zorluklarla karşılaşmak durumundadır? Bölüm, gelişen ülkeler-
deki yükseköğretim paydaşlarının çıkarımlarının kısa bir tartışmasıyla son-
landırılacaktır.

POBTEK, 1986’da şu an dünyanın ikinci büyük çelik işletmesi olan özel 
bir kuruluş, PDŞÇ, tarafından kurulmuştur. POBTEK, 500,000’den fazla 
yerleşik halkıyla orta büyüklükte bir kıyı şehri olan Pohang’ta kurulmuş 
267 akrelik (1.08 kilometre kare) bir yerleşkedir. Coğrafi olarak, Pohang, 
başkent Seul’dan 360 kilometre (224 mil) uzaklıkta Kore yarımadasının gü-
neydoğusunda bulunmaktadır. Böyle bir küçük ve ücra şehrin POBTEK’in 
mekanı haline gelmesi şaşırtıcıdır. Sosyal, eğitimsel ve kültürel altyapıların 
uzun süredir başkentte merkezileştirildiği Kore’de, Seul’a olan coğrafi ya-
kınlığın yüksek kalitede personel ve öğrenciyi cezbetmede önemli olduğu 
düşünülmüştür. Eski bir Kore sözü vardır “Çocuklarınızı Seul’a, atlarınızı 
ise Jeju Adası’na gönderin”. Seul dışında, prestijli bir araştırma kurumu 
haline gelme umudu olan hiçbir üniversite bulunmayabilir. Ancak, kuru-
cusunun ileri görüşlü liderliğine, kendi şirketinden benzeri görülmemiş bü-
yük ölçekli finansal desteğine ve yetenekli bilim insanlarını ve öğrencileri 
cezbetmek için yaratıcı idari staratejilerine sahip olan POBTEK başarılı bir 
şekilde yerel bir şehirde kurulmuştur.

İsminin belirttiği gibi gibi, POBTEK’in yoğunlaştığı esas alanlar bilim ve 
teknolojidir. POBTEK dört fen bölümüne (Kimya, Yaşam Bilimleri, Mate-
matik ve Fizik) altı mühendislik bölümüne (Kimya Mühendisliği, Bilgisayar 
Bilimi ve Mühendisliği, Elektronik ve Elektrik Mühendisliği, Endüstri ve İş-
letme Mühendisliği, Malzeme Bilimleri ve Mühedisliği ve Makine Mühen-
disliği) ve genel eğitim için, Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü’ne sahiptir. 
Lisansüstü okul programları lisans programlarına benzer, ancak ilgili aka-
demik alanlarda disiplinlerarası programlar da sunar. Korece yapılan genel 
eğitim dışındaki, bütün eğitim İngilizce olarak yapılmaktadır (2010’dan bu 
yana).

POBTEK, başlangıcından itibaren kayıtları düşük tutmuştur. Şu anki öğ-
renci kaydı, 2009 rakamlarıyla, 1400 lisans ve 1700 lisansüstü (yüzde 50’si 
doktora adayıdır) olmak üzere yaklaşık 3100’dür. Yaklaşık 5,000 öğrenci li-
sans diplomasını, 6,000 öğrenci master derecesini ve 1,600 öğrenci doktora 
derecesini POBTEK’ten almıştır. Üniversite yılda, Kore doğumlu ve Kore 
kökenli olan sadece 300 öğrenci kabul ettiği için, lisans programları bir hayli 
rekabete dayalıdır. Ancak, POBTEK, sürekli olarak akademik personelinin 
sayısını artırmıştır ve şu an 244 tam zamanlı öğretim üyesine sahiptir, ki 
gelişmiş ülkelerdeki yüksek itibarlı üniversitelerinkiyle karşılaştırıldığında 
düşük bir öğrenci-öğretim üyesi oranını (1’e 6) sürdürmektedir.
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Üstelik POBTEK mali kaynaklar açısından zengindir. Üniversitenin 
bağışları çoğunlukla PDÇŞ hissesinden oluşmaktadır ve piyasada dalgalı 
olmasına rağmen, şu an 2 milyar dolara ulaşmıştır. 2009 işletim bütçesi yak-
laşık 220 milyon dolardı; POBTEK’in başlıca özel rakibi 10 kat daha büyük 
kayıt almış ve aynı yılda sadece iki kat fazla modern sınıf ve laboratuar te-
sisleriyle çevrili yerleşkede yaşarlar.

POBTEK ulusal ve uluslararası sağlam saygınlığını stratejik olarak bi-
lim ve teknolojiye odaklanarak, üniversiteyi küçük boyutta tutarak ve 
uluslararası alanda saygıdeğer bilim insanlarını davet ederek sadece yirmi 
yılda yapmıştır. 1997’den itibaren, üniversite yurtiçi üniversite sıralama 
listesinde sürekli ilk üç üniversite arasında olmuştur; 1998’de, Asia Week 
tarafından Asya’nın en iyi bilim ve teknoloji üniversitesi olarak değerlen-
dirilmiştir ve 2010’da, Times Higher Education tarafından Dünya Üniversite 
Sıralamaları’nda 28. sırada yer almıştır (2010). POBTEK gelecek 10 yıl içeri-
sinde, dünyanın en iyi 20 üniversitesi arasında olmak için devamlı bir gay-
ret göstermektedir.

Yükseköğrenimde Kore Sistemi

Kore’deki modern yükseköğretimin tarihi görece kısadır. En eski özel 
üniversite olan Yonsei Üniversitesi, bir grup Amerikalı misyoner ve tıp dok-
toru tarafından kurulmuş, 2009’da 125. kuruluş yıldönümünü kutlamıştır. 
Ulusal üniveristeler daha da gençtir. İlk kamu kurumu olan Seul Ulusal 
Üniversitesi, sadece 60 yıl önce kurulmuştur. Japon Gyungsung İmperial 
College ile başkent bölgesinde bulunan diğer iki yıllık kamu kurumu niteli-
ğindeki meslekokulları birleştirerek kapsamlı bir üniversite haline gelmiştir. 
Kore yüksek öğrenimi 19. yüzyıl sonuna kadar yüzyıllarca Çin’in ve 1910-
1945 kolonyel dönemde Japonya’nın etkisi altında olsa da, modern Kore 
yükseköğretim sistemi çoğunlukla Birleşik Devletler’deki emsallerine ben-
zemektedir. Bu benzeyiş, İkinci Dünya Savaşı sonunda (ve, tesadüfen değil, 
Japon yönetimi sonrasında) Birleşik Devletler askeri yönetiminin, Kore eği-
timinin temellerini kurup, hem finansal katkı hem de müfredat hazırlama 
ve kurumsal sistemin genelinde kurumlara danışmanlık sağlamak amacıy-
la Kore’yi ziyaret eden Amerikalı öğretim üyeleri ile katkıda bulunmasıy-
la başlamıştır. Birleşik Devletler ve Kore arasında kurulan bu yakın ilişki 
sonucunda, bugün Kore üniversitelerindeki dört profesörden biri Amerika 
diplomasına sahiptir ve bunun gibi referanslar özellikle seçkin üniversitele-
re hakimdir. Yüzdesi orta derecede olsa da, Koreli mezunların büyük oranı 
ileri eğitim için hala Amerikan yükseklisans okullarını düşünürler.

Kısa geçmişine karşın, Kore yükseköğretimin kapsamı oldukça geniş-
lemiştir. Şu an, yaklaşık 400 kolejde ve üniversitede 3,5 milyon lisans öğ-
rencisi kayıtlıdır. Bu öğrencilerin aşağı yukarı yüzde 80’i özel kurumlara 
gitmektedir. Özel kurumların bu yüksek payı Kore yükseköğretiminin ayırt 
edici bir özelliğidir. Özel kolejler ve üniversiteler lisans kayıtlarının beşte 
dördüne sahip olsa da, hükümet bu kurumlara desteği çok azdır. Özel ku-
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rumlara kamu yardımlarının azlığı, gelirlerin harç ve ücretlere yoğun bir 
şekilde bağımlı olmasına (yaklaşık, ortalama yüzde 70,) neden olmaktadır. 
Özel üniversitelerin öğrencileri, bütçenin başlıca kaynağının merkezi hükü-
met olduğu (yaklaşık yüzde 70) kamu kurumlarına giden emsallerinden iki 
kat daha fazla ödemektedir.

Son birkaç yılda, yükseköğretim kurumlarının türü daha çeşitli hale gel-
miştir. Kore yükseköğretim kurumlarında bir sınıflandırma şeması olmasa 
da (Birleşik Devletler’de Carnegie Eğitimi Geliştirme Vakfı’ndaki gibi), bi-
rincil amaç (yani öğretim ve araştırma) ve disiplinlerin kapsamı açısından 
aşağı yukarı birkaç kategoriye bölünebilir. Seul Ulusal Üniversitesi ve bölge-
sel üniversiteleri içeren ulusal üniversiteler, kapsamlı akademik alanlar dü-
zenine sahip araştırma üniversiteleridir. En itibarlı olan Seul Ulusal Üniver-
sitesi, 86 bölümde hali hazırda 17,000 lisans öğrencisi ve 1,500 tam zamanlı 
öğretim üyesine sahiptir ve her yıl yaklaşık 300 milyon dolar harcamak-
tadır (Seul Ulusal Üniversitesi 2009). Bu açılardan Yonsei Üniversitesi ve 
Kore Üniversitesi gibi özel araştırma üniversiteleri Seul Ulusal Üniversitesi 
ile karşılaştırılabilir niteliktedir. Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ve 
POBTEK gibi birkaç yüksek itibarlı fakat daha küçük araştırma üniversitesi 
özellikle bilim ve teknolojiye odaklanmaktadır. Kore İleri Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi’nde 4,000 lisans öğrencisi kayıtlıdır, 23 diploma programında 
400 tam zamanlı öğretim üyesi çalışmaktadır ve yıllık 100 milyon dolar har-
canmaktadır (KAIST 2009). Geriye kalan üniversiteler birincil amaçları öğ-
retim olan ve yükseköğretimin bölgesel veya mesleki ihtiyaçlarına hizmet 
eden kurumlardır. Bu grup, endüstriyel üniversiteler, eğitim üniversiteleri, 
teknik üniversiteler, açıköğretim üniversiteleri ve iki yıllık meslek okulları 
gibi birçok türde kolej ve üniversiteyi içermektedir.

Kore yükseköğretiminin diğer bir ayırt edici özelliği, hükümetin gele-
neksel olarak üstlendiği güçlü kontroldür. Etkisi giderek azalsa da, hükü-
met yükseköğretimde, özel üniversitelerde bile, hala yüksek bir hakka sa-
hiptir. Böyle olunca da, hükümet kurumsal yönetim üzerindeki doğrudan 
müdahale ve düzenlemeyi azaltmış ve bunun yerine rekabet yardımları ve 
performans ödeneği gibi dolaylı yollardan etkisini kullanmaktadır. Bu yeni 
yaklaşımın sonucunda, yüksek performanslı üniversiteler Brain Korea 21 
(1999-2012) ve Dünya Çapında Üniversite projesi (2009-12) gibi çeşitli yeni 
projeler aracılığı ile daha fazla devlet yardımı almıştır. Özel araştırma üni-
versiteleri, POBTEK de dahil, hükümetin başlattığı fon programlarından 
önemli derecede yararlanmaktadır (Rhee 2007).

Yeni Bir Üniversite Kurmanın Arkaplanı

POBTEK’in kuruluş zamanında, Kore yükseköğretim kurumlarının 
eğitim ve araştırma ortamı, aslında, zayıftı; yani araştırma üniversitesi fikri 
Kore’ye yabancıydı. 1980’lerin sonuna kadar, üniversite yerleşkelerindeki 
akademik ortam öğrencilerin demokrasi amaçlı politik gösterileri ve kaliteli 
eğitim ve araştırma için kurumsal kaynakların gerçek anlamda azlığı nede-
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niyle zar zor gelişti (Han 1983). Örneğin, aşırı yüksek bir öğrenci öğretim 
üyesi oranına sahip olan Seul Ulusal Üniversitesi’nin Mühendislik fakül-
tesi bile fen ve mühendislik eğitimi için esas olan bilgisayarı yeterli sayıda 
sağlayamadı. Bununla birlikte, 1985’te her öğrenciye yapılan harcama 1,500 
dolar kadar düşüktü, ki bu, Japonya (17,000 dolar) ve Birleşik Devletler’deki 
(8,000 dolar) harcamanın sadece yaklaşık yüzde 20 ile 10’u kadardı. Bilim 
ve teknoloji alanlarını kapsayan akademik araştırmalar için önemli hükü-
met desteği, 1977’de Kore Bilim ve Mühendislik Kurumu ve 1981’de Kore 
Araştırma Kurumu’nun kurulması sonucu ancak 1980’lerde başladı (Uma-
koshi 1997). Aynı zamanda, yurtiçi özel şirketler ya var olan üniversiteleri 
satın almaya ya da yenisini kurmaya başladılar. Örneğin, 1970’de, Hyundai 
Ulusal Mühendislik Kolejini kurdu; 1977’de, Daewoo Şirketi’nin o zamanki 
başkanı Woo Joong Kim, Ajou Mühendislik Kolejini devralmak için hisse-
lerini mal varlığını bağışladı ve 1980’de koleji üniversiteye dönüştürdü ve 
son olarak, LG Grup 1981’de Yonam Dijital Teknoloji Enstitüsü’nü kurdu. 
1970lerin başından 1980lere kadar olan dönem özel girişimin yükseköğre-
timde yayıldığı ve bilim ve teknoloji alanlarında insan kaynaklarını yetiştir-
diği bir dönemdi.

1973 yılında, Japon koruma ödeneğinin bir kısmının yardımı ve Japon 
yönetimi tazminatıyla kurulan POÇŞİ, Japon teknik yardımıyla beklenme-
dik bir başarı gösterdi. Bu yüzden, tedirgin olan Japonya, Kore’ye daha faz-
la teknoloji transferinden uzak durdu. Kendi teknoloji gelişiminin kaçınıl-
maz olduğunu hisseden POÇŞİ, sonunda 1987 yılında Endüstriyel Bilim ve 
Tekoloji Araştırma Enstitüsü’nü kurdu. POBTEK de aynı yıl araştırma ens-
titüsünü yönetmek ve gelecekteki teknoloji gelişimi için mühendis yetiştir-
mek ve altyapı sunma amaçlı gelişmiş eğitim sağlamak için kurulmuştur. 
Daha sonra, 1986’da, POÇŞİ’nin baş yöneticisi Tae Joon Park, POBTEK’in 
gerçekleştirmeye çalışması gerektiği yönündeki görüşünü açılış töreninde-
ki konuşmasında açıkça dile getirmiştir:

Şunu vurgulamak isterim ki POBTEK’in bugünkü açılışı, sadece, herhangi bir 
geleneksel üniversitenin yapacağı gibi, toplum için belirgin bir ulusal bakış açı-
sı, yaratıcı zeka ve büyük bir insancıllıkla ulusal liderler yetiştirmekle kalmaya-
cak aynı zamanda öncü bir kurum olarak, ulusumuzun bilim ve teknolojideki 
gelişimi için yol açacaktır. Endüstriyel gelişim ve küresel rekabetçilik için, ileri 
teknolojiyi güven altına almak çok önemlidir. POÇŞİ’nin, ayrıca, ileri teknoloji 
gelişimini ilerletmek ve 1990larda öncü bir şirket haline gelmek için dünya ça-
pında yeteneklere ve araştırma kapasitesine acil gereksinimi vardır. Bu amaçla, 
POÇŞİ Araştırma ve Geliştirme’ye yönelik yatırımını artırmaya devam edecek; 
ve elbette biz bu araştırmaya yönelik üniversiteyi (POBTEK) endüstri, endüstri-
yel araştırma enstitüsü ve üniversite arasındaki yakın bağın düşlerimizi gerçeğe 
dönüştürmesi inancıyla kurduk (POBTEK 2007).

Yeni bir araştırma üniversitesi kurma fikri o zamanlarda birçok muha-
lefetle karşılaştı. Hükümetteki ve POÇŞİ’deki pay sahipleri üniversite fi-
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nansal yönden bağımsiz hale gelene kadar POÇŞİ’nin üniversiteye yeterli 
desteği sürekli olarak sağlayıp sağlayamayacağına yönelik kuşkuları vardı. 
Başarılı iş yönetimi sayesinde, POÇŞİ POBTEK’e yeterli ve güvenilir mali 
destek sağlama görevini yerine getirebileceğini kanıtladı. Yine de mali istik-
rar açısından önemli bir riskti. POBTEK’in kuruluş planı şekillendikçe, yerel 
halk da direniş gösterdi çünkü yükseköğretim gereksinimini karşılayabilcek 
kapsamlı ve büyük bir üniversite beklentisindeydi. O dönemde, 200,000’lik 
nüfusuyla Pohang, ülke içerisinde dört yıllık üniversitesi olmayan tek şehir-
di. Ancak, POBTEK, kendi arzusunun özellikle bilim ve teknoloji alanlarına 
yoğunlaşan küçük ölçekli bir araştırma üniversitesi haline gelmek olduğu-
nu bildirdi. Bu engellere rağmen, Tae Joon Park’ın bıkıp usanmayan güçlü 
liderliğine uygun olarak, POBTEK kuruldu.

POBTEK’in Erken Gelişimi

Başlangıç ve kuruluş tarihinden itibaren-kurucusu ve baş yöneticisi Tae 
Joo Park’ın niyetlenmesiyle, California Teknoloji Enstitüsü’nü model ala-
rak, bilim ve teknoloji alanlarında insan kaynakları yetkinliklerini yetiştiren 
bir araştırma üniversitesi haline gelmeyi hedefledi. Park bu üniversiteyi, 
POBTEK’in kuruluş planının formüle edildiği bir sırada, 1985 baharında 
Los Angeles’a yaptıği iş seyahatinde ziyaret etti, üniversite yöneticileriyle 
tavsiye almak için görüştü. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nü ziyaret görü-
nüşe göre Park’a POBTEK hakkındaki fikirlerini belirlemek ve somut hale 
getirmek için yardımcı olmuştur. Üniversitenin kapsamlı değil de bilim ve 
teknolojideki ileri araştırmalara yönelik küçük bir kurum olma hedefini 
devam ettirmesi gerektiğini tasavvur etti. Üniversitenin kurucu takımına 
yönelik özel istekleri çoğunlukla, tipik modern bir araştırma üniversitesinin 
niteliklerini yansıtmaktadır: düşük bir öğrenci-öğretim üyesi oranı, yüksek-
lisans öğrencilerinin lisans öğrencilerine göre daha büyük oranda olması, 
düşük bir net eğitim maliyeti, yerleşke içi konaklama ve yüksek kaliteli yer-
leşke ortamı. Yeni üniversite planınında yer alan bu özellikler, 1980’lerdeki 
Kore üniversitelerinden köklü değişikliği temsil etmektedir.

Bu aşamada Tae Joon Park’ın oynadığı liderlik rolü, bir araştırma üni-
versitesinin kurulması için önemli ancak yeterli değildi. Çeşitli aşamalarda 
üniversite yöneticileri tarafından üstlenilen sonraki yaklaşımlar, üniversite-
nin erken başarısını açıklamada yardımcı olmaktadır.

İlk olarak, POBTEK, tam zamanlı bütün kadrolarını yüzde 60–70’i yurt 
dışında yaşayan tanınmış Koreli bilimadamları olan doktora almış kişilerle 
doldurdu –o dönemde, Kore’de bilim ve mühendislik alanlarında doktoralı 
kişi enderdi. Bu bilim insanları gönüllü olarak Kore’ye döndüler çünkü on-
lar ulusal gelişimin hedefine adanmışlardı. Bununla birlikte, üniversitenin 
teklifi kesinlikle etkileyiciydi: üstün bir araştırma ortamı, her yıl sadece iki 
ya da üç ders öğretim yükü, her altı yılda bir maaşlı izin, Kore’deki üni-
versiteler arasında rekabete dayalı en yüksek maaş ve yerleşke yakınında 
öğretim üyesi lojmanları. POBTEK’in ilk yıllarında öğretim üyesi işe alımın-
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da benzersiz iki süreç ilgi çekicidir: Öncelikle, bahsedildiği gibi, üniversi-
te, uluslararası itibarlarını yarattıkları yabancı ülkelerde yaşayan az sayıda 
deneyimli Koreli bilima insanını işe almış; ikinci olarak kendilerinden, di-
siplinlerindeki gelecek vaadeden genç bilim insanları için bir araştırma baş-
latmaları istenmiştir. Bundan sonra her yıl, güçlü profesörlük büyük sayıda 
genç bilim insanını başarılı bir şekilde cezbetmiştir.

POBTEK’teki öğrencilere ilişkin olarak, açılış yılındaki lisans birinci sınıf 
öğrencileri kendi lise sınıflarındaki en iyi yüzde 2’deydi. Üniversite, hayli 
rekabetçi kabul şartları ve her giren öğrenciye parasız eğitim ve yurt konak-
laması sağlama gibi ekstra çekicilik oluşturmuştur. Medya promosyonları 
ile birlikte, broşür, yerleşke bilim kampı evsahipliği ve büyük şehirlerde 
üniversiteye kabul konferasları aracılığı ile üniversite yurt genelinde en 
iyi lise öğrencilerine ulaştı. Tarihi olarak üniversiteler, en azından seçkin 
kurumlar, 1980’lerde, yükseköğretimin tedarikçi piyasası olduğu zamanlar-
da, bu gibi promosyona yönelik faaliyetleri uygulamazdı. POBTEK’in ilk 
yılında yüksek akademik başarılı öğrencileri toplamada beklenmedik başa-
rısından sonra, saygın üniveristelerden mezun olan öğrenciler üniversiteyi 
kendi ileri araştırmaları ve kariyerleri için dikkate aldılar. Mezun öğrenciler, 
sadece harçlardan muaf olacakları ve yerleşkede iyi döşenmiş dairelerde 
özgürce yaşayabilecekleri için değil aynı zamanda o dönemde diğer üni-
versitelerin sahip olmadığı en yüksek kalitede bilgisayar sistemleri ve en iyi 
tesisleriyle laboratuarlara eriştikleri için cezbedilmişlerdir.

Başlangıcında, diğer tanınmış üniversitelerden yönetimle ilgili prose-
dürler almadı, bunun yerine, seçici olmasına rağmen, POÇŞİ’nin kendi 
yönetim tekniklerini ve sistemini benimsedi. Bu gelişmiş teknikler ve sis-
temler üniversitenin verimli yönetimini sağladı. POBTEK’in tüm yönetim 
sistemi ve personeli, öğretim üyelerinin bürokratik zorluklar ve karar ver-
me ertelemeleri yükünün altında olduğu diğer kamu ve özel kurumlardan 
farklı olarak, çok yardımcı olmuştur.

Başarısız olmuş modellerin incelenmesinin de POBTEK’in başlangıçtaki 
başarısına katkısı oldu. Seul Ulusal Üniversitesi ve Ajou Üniversitesi’nden 
görevliler, üniversite kurmayla ilgili bol bol yaklaşım önerdiler; aslında, 
uyarıcı nitelikli öyküler onların başarısız olma deneyimlerine aittir. Aka-
demik planın tesis planından önce formüle edilmesi gereğini vurguladılar. 
Aslında, öğretim üyesi işe alımı, Ulsan Üniversitesi (Pohang’ın 65 kilometre 
[40 mil] güneyinde bir sanayi şehri olan Ulsan’da kurulu) tarafından ger-
çekleştirilen olumsuz sonuçlardan sakınmak amacıyla fomüle edilmiştir. 
1970’de Hyundai Grup tarafından kurulan Ulsan Üniversitesi’nin Mühen-
dislik Koleji, doktoralı fen ve mühendislik öğretim üyelerini çekmede zor-
luk yaşamıştır ve bu kadrolarını yükseklisans derecesi olanlarla doldurmak 
zorunda kaldı. Buna ek olarak, yeterli sayıda kaliteli öğrenciyi kendine çek-
mede başarısız oldu, ve bu durum bölge halkından daha az kaliteli öğren-
cilerin alınmasına yol açtı. Neredeyse kaçınılmaz olarak ve bu dolayısıyla 
farkında olmadan, bir bilim ve teknoloji enstitüsü olmaktan çok farklı ola-
rak dört yıllık çok amaçlı bir üniversite haline geldi. Bu yüzden, POBTEK, 
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tüm öğretim üyesi kadrolarının doktora derecesi olanlarla doldurulması-
nı sağladı, birinci sınıf öğrenciler için kabul standartlarını Kore’nin en iyi 
özel üniversiteleri olmuş ve bunu sürdüren Yonsei Üniversitesi ve Kore 
Üniversitesi’nden daha yüksek düzeye çıkardı.

Yönetişim ve Liderlik

POÇŞİ tarafından kurulan Üniversite Şirketi, nihai yürütme yetkisini 
elinde tutar ve önemli akademik, mali ve politik konularda karar almak-
tan sorumludur. Özellikle, POBTEK’in şirket bünyesindeki mütevelli he-
yeti, Birleşik Devletler’deki özel üniversitelerdekine benzer; her ikisinde 
de üniversite için tartışan ve kararlar alan dışarıdan birkaç kişi vardır. An-
cak, POBTEK’in heyeti daha küçük olup, ve örneğin, kayıt hacmi açısından 
kendisiyle karşılaştırılabilir olan Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nün mü-
tevelli heyetinin beşte biri kadardır. Bu nedenle, heyet başkanı, üniversi-
tenin genel yönetiminde diğer üyelere göre görece daha etkilidir. Ancak, 
başlangıçtan itibaren, üniversitenin özerk yönetimi güvence altına alınmış-
tır. Bu yüzden, heyet başkanı, öğretim üyesi ataması gibi yönetim yetkisini, 
rektöre devreder. Bu durum, tipik olarak üniversitenin sahibi ya da sahibi 
olan ailenin üyelerinden biri olan heyet başkanının aktif olarak kurumsal 
yönetime katıldığı Kore’deki özel üniversitelerde olağandışıdır. Birçok du-
rumda, mutemet veya baş yönetici olarak görev yapan aile üyeleri öğretim 
üyesi istihdamı ve kurumsal mali yönetim gibi önemli üniversite işlerinde 
karar alma mekanizmasına müdahale eder. Aile üyelerinin veya tüm aile-
nin amaçları ve çıkarları için bazen işlere karışmaya varan faaliyetler öğre-
tim üyesi istihdamı veya daha kötüsü, mali yolsuzluk (örneğin, üniversite 
kaynaklarını zimmetine geçirme) üzerinden genellikle tartışmalara yol aç-
maktadır. POBTEK, kurul başkanının güçlü etkisine rağmen bu gibi olaylar 
asla görülmemiştir.

Kurumsal Yönetim

POBTEK, kuruluşundan bu yana, sürekli olarak üniversite geliştirme 
planları tasarlamıştır; yakın tarihlerde de, yeni bir vizyon ve bir dizi stra-
teji –Dünya Çapında Bir Üniversite için VİZYON 2020– başlatıldı. Buna 
göre, POBTEK’in planı 2020’ye kadar dünya çapında araştırma üniversitesi 
arasında en iyi ilk 20 içinde olmaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için, beş 
alanda 11 performans göstergesi belirlemiştir. Bu göstergelerin ilerlemesi 
gözlemlenmekte ve sonuçlar her yıl internet sitesinde yayınlanmaktadır. 
Bu hırslı performans hedefi, sadece belirgin olarak POBTEK’in arzusunu 
değil, aynı zamanda onunla üst sınıf Amerikan üniversitelerinin arasındaki 
performans farkını da göstermektedir. POBTEK bu farkı üç stratejiyi kulla-
narak azaltmaya çabalamaktadır: seçicilik ve yaklaşım odaklanışı, araştırma 
işbirliği ve uluslararasılaşma. Küçük bir üniversite olarak POBTEK öğretim 
üyelerini her alanda kolay bir şekilde güvence altına alamadığı için stratejik 
olarak yüksek etkili araştırma alanları seçmekte ve ayrıca öğretim üyeleri-



Taşrada Dünya Çapında Bir Araştırma Üniversitesi: Pohang Üniversitesi     91

nin takım anlayışıyla potansiyel sinerjili projeler aracılığı ile birlikte çalış-
malarını teşvik etmektedir. POBTEK araştırma işbirliğini güçlendirmek için, 
bölüştürülmüş görevlendirme sistemini, iki veya daha fazla bölümde ortak 
öğretim üyesi görevlendirme uygulamış ve disiplinlerarası araştırmayı et-
kin biçimde teşvik etmiştir. Üniversite aynı zamanda, eğer dünya çapında 
statü ulaşılabilir bir hedef olarak ortaya konmuşsa, uluslararasılaşmanın 
olmazsa olmaz olduğunun farkındadır ve yurt dışındaki seçkin akademis-
yenleri cezbetmek için büyük çaba harcamaktadır.

POBTEK yönetiminin diğer ayırt edici bir özelliği ise, rektörün bölüm 
başkanlıklarını güçlendirme yetkisidir. Birçok Kore üniversitesinde, bölüm 
başkanları tek tek ilgili bölümler tarafından tayin atanır ve bölümle ilgili 
rutin işleri yürütmek için iki yıl dönüşümlü olarak sadece sembolik yetki-
si vardır. Ancak, POBTEK’te, bölüm başkanlarının sabit bir süresi yoktur 
ve ayrıca, bölüm başkanları yeni öğretim üyesi istihdamı ve kendi birim-
lerindeki öğretim üyesi performasını değerlendirmenin asıl sorumluluğu-
nu taşır. Bu durum, kurumsal yönetimde ilgi çekici bir gelişmedir çünkü 
Kore’nin merkeziyetçilik eğilimine karşı gelir. POBTEK orta kademe yöne-
timi güçlendirerek kaliteli bilim insanlarının işe alımında ve elde tutulma-
sında gerçekten başarılı olmuştur.

Araştırma ve Üniversite–Sanayi Bağlantısı

Başlangıcından itibaren POBTEK, kendini işin ehli bilim insanları ile 
donatmış ve onlara da etki katsayısı yüksek araştırma yapmaları için ola-
bilecek en iyi araştırma ortamını vermiştir. Kuşkusuz, mütevazi öğretim 
üyesi kadrosuyla bile POBTEK, mükemmel araştırma sonuçları ortaya çı-
karmıştır. 2008’de, POBTEK öğretim üyeleri, ulusal ve uluslararası alanda, 
1,464 araştırma yayınlamıştır, bu sayı her öğretim üyesi için ortalama altı 
araştırma olup Kore üniversitleri arasındaki en yüksek miktardır ve başlı-
ca Amerikan üniversiteleri ile karşılaştırılabilcek düzeydedir. Yayınlanmış 
kayda değer sayıdaki araştırmalara ek olarak, ve az sayıdaki başvuru ve 
yayın kalitesi göz önünde bulundurularak, POBTEK, öğretim üyesi başına 
düşen atıf indeksiyle dünyanın en iyi 20 üniversitesinde yer almaktadır.

POBTEK’in üstün araştırma bölümleri arasında, Kimya ve Yaşam Bilim-
leri Bölümü ve Malzeme ve Aygıtlar Bölümü özellikle olağanüstüdür. Kim-
ya ve Yaşam Bilimleri Bölümü’nde, Brain Korea 21 porjesinde alanında ba-
şarılı olanlara ek olarak, birçok en iyi bilim insanı ödülü ve öğretim üyeleri 
arasından bilim ödülü alanlar vardır. Ayrıca, kısa süre önce Yaşam Bilimleri 
Bölümü, üniversitelere dünya çapında üniversite statüsüne ilerlemelerine 
yardım eden, hükümet tarafından finanse edilen programdan mali destek 
almaya hak kazandı. Herhangi bir üniversitede birinci sınıf tesisler gerek-
tiren Malzeme ve Aygıtlar Bölümü’nde, POBTEK, partikül hızlandırıcı ku-
ruluşuna ve Nanomateryal Teknoloji Ulusal Merkezi’nin sahip üstün bir 
araştırma ortamını sürdürmektedir.

POBTEK, sürekli olarak etki katsayısı yüksek araştırma üretmek için, 
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stratejik kaynak dağılımı, işbirliğine dayalı araştırma ve daha önce de 
bahsedildiği gibi uluslararası araştırma ortaklıklarını teşvik etmektedir. 
POBTEK, öğretim üyelerinin işbirliğine dayalı araştırma sinerjisinden ya-
rarlanabileceği araştırma alanlarına önem vermeyi tercih etmiş ve ayrıca ka-
tılmaları için uluslararası bilim insanlarını davet etmiştir. Uluslararası aktif 
işbirliğine dayalı araştırmalar açısından gelecek parlak gözüküyor. Özellik-
le POBTEK, 2009’da başlayıp 2014’e kadar devam eden, Dünya Çapında 
Üniversite projesi himayesi altında davet ettiği uluslararası seçkin 23 bilim 
insanının işbirliğiyle en üst teknolojiye sahip ek araştırmalar yürütmüştür 
ve yürütecektir. Ayrıca, üniversite, Almanya’daki Max Planck Enstitüsü ve 
Sanayi Bilimleri Araştırma Enstitüsünün (RINKEN) yürüttüğü Japonya’da-
ki SPring-8 (senkrotron radyasyon tesisleri) desteğiyle uluslararası işbirliği-
ni güçlendirmeyi planlamaktadır.

Daha önce de belirtildiği gibi, POBTEK’in kurucu şirketi olan POÇŞİ, 
sanayi işbirliğinin bir üniversitenin başlıca işlevlerinden birisi olduğu dü-
şüncesindeydi ve bu yüzden, yerleşkedeki ana binanın yanına Endüstriyel 
Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nü (EBTE) kurdu. Sanayi bağlantısında bazı 
riskler oluşur –bunlardan en önemlisi öğretim üyesiyle destekleyen şirket 
arasındaki çıkar çatışması nedeniyle araştırma bütünlüğünün tehlikeye atıl-
masıdır. Aynı şekilde, araştırma potansiyeli, istenilen araştırma ve öğretim 
üyesinin yapmayı daha çok istediği araştırma arasındaki algılanan boşluk 
nedeniyle azaltılabilir. Aslında, yardımcı araştırmacı olarak RIST’de çalı-
şan öğretim üyeleri tipik olarak uygulamalı araştırmayla temel araştırmayı 
karşı karşıya getiren bu özel anlaşmazlık nedeniyle düş kırıklığına uğra-
mışlardır. Bu durum, 1980lerde, birçok öğretim üyesi tipik olarak Birleşik 
Devletler’deki araştırma üniversiteleri ve merkezlerinde olduğu gibi temel 
araştırma için eğitilirken, POÇŞİ’nin şirket bazlı gündem ve sorunlarına 
hizmet etmek için uygulamalı bilim araştırmasına ihtiyacı vardı şeklinde 
düşünülürse anlaşılabilir.

Bu gerilim üniversitenin ilk 10 yılında, bütün yeni işe alınan öğretim 
üyelerinden, ortak RIST ve akademik görevler almaları istendiği olduk-
ça güçlüydü. Ancak, çatışma, iki nedenle giderek hafifledi. Birinci olarak, 
POÇŞİ ikili görevlendirme politikasını bıraktı ve her öğretim üyesine doğ-
rudan araştırma ödeneği sağladı. İkinci olarak, küresel rekiplerine karşı 
rekabet avantajını sürdürebilmek için POÇŞİ’nin modern teknoloji ve ileri 
bilgi ihtiyacı arttıkça, POBTEK’in öğretim üyelerinin uygulamalı değil ama 
temel araştırmalarından daha büyük yarar sağladığı algılanmaya başladı. 
Ancak, bu gerilim hala, ancak yeni bir biçimde, devam ediyor olabilir. Araş-
tırmadaki kamu fonlarının artışı kendi ilgi alanlarıyla uyumlu araştırma ko-
nuları seçmeleri için daha fazla özgürlük sağlasa da, sponsor olan devlet 
kurumları, ulusal strateji alanlarına ve hızla ticarileştirilebilecek araştırma 
çıktılarına daha fazla önem vermiştir. Üniversite genelindeki istatistikler, 
uygulamalı araştırmaların üniversitenin araştırma ve geliştirmedeki toplam 
kamu kaynağının yüzde 75’ini oluşturduğunu gösteriyor (Eğitim, Bilim ve 
Teknoloji Bakanlığı 2009). Bu, hemen hemen tam olarak, POBTEK’in kamu 
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kaynağının onun tüm araştırma fonuna olan oranıdır. Üniversite, henüz 
kamu fonundan yaklaşık 98 milyon dolar ve özel kaynaklardan 33 milyon 
dolar almıştır (POBTEK 2009). Böylece, uygulamalı araştırma hala egemen 
bir biçimdir.

Tarafsızlık ve toplumsallık, uluslararası bilimsel camiayı uzun zamandır 
tanımlamaktayken, yeni bir araştırma Kore üniversitelerindeki bilim insan-
larının çoğunun, araştırmanın ticarileştirilmesine karşı olumlu bir tavır ser-
gilediğini göstermekte (Bak 2006). Böyle bir ticarileştirmeyi ulusal çıkarları 
teşvik etmenin haklı bir aracı olarak düşünenulusal bakış açısı bu görüşü 
açıklayabilir. Kore hükümetinin bilimsel araştırmanın ticari uygulamasına 
kesintisiz desteği Kore üniversitelerinin sürece aktif katılımını teşvik etmiş-
tir. POBTEK, POÇŞİ ve devlet kurumlarının desteği ile, özellikle yönetimsel 
destek sistemi yaratarak ve risk sermayesi faaliyetiyle birlikte bir iş kuluçka 
merkezi işleterek uzun süredir kendi araştırmalarının ticari değerlerini ar-
tırmak istemiştir.

POBTEK’in 2006’da geliştirdiği ileri sistem olan Teknoloji Kullanım Sis-
temi, araştırma patentlerini ve bilgi transferinin etkileşimini yönetir. Halen, 
11 işletme, POBTEK Ticari Girişim Tasarım Merkezi’nde gelişme aşama-
sındadır. POBTEK, girişim şirketlerine 6.3 miyon dolar yatırım yapmıştır. 
Bundan başka, geçen 20 yıl içinde 26 öğretim üyesi araştırmalarının tica-
rileştirilmesine ilgili olarak yeni işlere başlamıştır. 2009’da bilgi tranferinin 
tahmin edilen değeri yaklaşık 2 milyon dolardır, ki bu her bir öğretim üyesi 
için Kore’deki en yüksek düzey olan yüzde 3’e denk gelir.

Müfredat, Öğretim ve Öğrenim ve Öğrenci Yaşamı

Kore’deki lise öğrencileri birliğinin yüzde birini oluşturan aşırı yetenk-
li öğrenciler POBTEK’i seçmektedir. POBTEK öğrencileri, dönem boyun-
ca olağanüstü uzun saatlerini çalışmaya adayarak akademik yaşamları-
nın zorluklarını anlarlar. Karşılık olarak, Kore üniversite mezunlarının ilk 
yüzde 0.1’lik sıralamasını başarmada üniversitenin desteğini talep ederler. 
POBTEK, öğrencilerinin yüksek bilim ve tekoloji yeteneklerini geliştirmek 
için her çabayı gösterir. Düzenli müfredatta, POBTEK’in lisans eğitiminin 
başlıca özellikleri küçük sınıfların yaygın oluşu, İngilizce derslerinin çapraz 
müfredatlı artışı ve matematik derslerinin yoğunluğudur. Lisans program-
larında, küçük boyutlu sınıflar (20 öğrenci veya daha az) toplamın yüzde 
60’ını oluşturur ve düşük öğrenci-öğretim üyesi oranı öğrencilere öğretim 
üyeleriyle etkilişim içinde olmak için bol fırsat sağlar ve onların üst düzey 
entellektüel becerilerini artırır.

POBTEK, İngilizce eğitimini yoğunlaştırmayı da ve öğrencilerine kü-
resel liderler olarak yol göstermek için bütün dersleri İngilizce yürütmeyi 
planlamaktadır. Bu nedenle, POBTEK öğrencilerinden ilk iki yıllarında ana-
dili İngilizce olan okutmanlar tarafından verilen yoğunlaştırılmış İngilizce 
dersleri almalarını istemektedir. Üniversiteye girişte, birinci sınıf öğrencileri 
İngilizce yerleştirme sınavına girmelidir. Bu sonuçlara göre, İngilizce ders-
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lerinin en fazla dokuzuncu düzeye kadar kayıt olmaları istenmektedir (öğ-
rencilerin çoğu altı ya da yedi ders almaktadır). En son kursa kabul edilmek 
için, İngilizce bir makale yazabilmeleri gereklidir. Bütün dersleri başarıyla 
tamamlayan öğrenciler POBTEK İngilizce Sertifikası alır. Şu önemlidir ki, 
üniversite 2010’dan başlayarak, genel eğitim dersleri dışındaki derslerin sa-
dece İngilizce olarak yapılacağını bildirmiştir.

Aynı zamanda, matematik eğitimine daha büyük önem verilmektedir. 
Tüm birinci sınıf öğrencilerinin ileri matematik derslerine kaydolması is-
tenmektedir. Söylenenlere göre matematik eğitiminin yoğunlaştırılması 
lise öğrencilerinin daha az hazırlıklı olma eğiliminden çok POBTEK’in fel-
sefesiyle yakından ilgilidir. Aslında, akademik işlerden sorumlu yöneticiye 
göre, matematiğe verilen önem, mühendislik lisans öğrencilerinden iste-
nilen temel eğitimi sağlamlaştırmayı ve yüksek lisans eğitiminin tümüyle 
daha derin düzeyde olmasına katkıda bulunmak niyetindedir. POBTEK 
zor kazanılmış eğitimde mükemelliyet saygınlığını sürdürmede avantaj 
elde etmek istediği için, nereden bakarsak bakalım, böyle yoğun bir mate-
matik eğitimi şeçkin kurumlar arasındaki acımasız rekabeti yansıtır. Ancak, 
araştırma üniversitelerinin çoğu gibi, POBTEK, öğretim üyelerinin lisans 
eğitimine ilgilerinin azalması sorununun üstüne gitmek zorunda. Bu özel 
sorunla ilgili kolay bir çözüm olmasa da (Bok 2006; Lewis 2006), POBTEK 
kendine özgü “havuç ve sopa” yaklaşımı girişiminde bulunuyor. Örneğin, 
mali teşvikler, öğrencilerin aktif öğrenimini ve yaratıcılığını artırmak için 
bir program geliştirmeyi isteyen öğretim üyelerine de verilmekte. Üniversi-
te aynı zamanda, öğrenci ders değerlendirme sistemini başaltmış ve sonuç-
ları öğrencilerin erişimine açtı. POBTEK öğretim üyelerinin öğretime genel-
likle coşkusuz bir ilgi duymaları mutlaka eğitimin kötü olduğu anlamına 
gelmez. Tam aksine, profesörlerin eğitimde duydukları heyecan az olmakla 
birlikte, hem lisans hem de lisansüstü öğrencilere yeni yapılan bir anket, 
genel olarak üniversitedeki eğitim kalitesinden memnun olduklarını gös-
terdi. Ancak, en fazla, hocalarıyla sınıf dışında etkileşim olmamasından şi-
kayetçi oldular. Bu durum üzücüdür çünkü öğretim üyeleriyle etkileşimin, 
öğrencinin üniversite gelişiminde önemli bir bileşen olduğu bilinmektedir 
(Pascarella ve Terenzini 2005).

Akademisyenlik Mesleği

POBTEK’in tam zamanlı öğretim üyeleri arasında Nobel ödülü kazanan 
biri olmasa da, 16 ulusal bilim insanı ödülü, 115 uluslararası akademik ödül 
veya madalya ve yüzlerce yurtiçi ödülü üniversitenin mükemmeliyetinin 
göstergesidir. Öğretim üyesi istihdamında böyle bir başarı, her bölümün 
öğretim üyesi işe alımında oynadığı önemli role dayandırılmalıdır. Şu an 
Kore araştırma üniversitelerinde yaygın olan bu uygulamaya, POBTEK’in 
ounu ilk benimsediği yıllarda nadiren girişilirdi. Bölüm işe alım planı yapıp 
süreci başlatsa da, herhangi birinin işe alma kararına aykırı çabalarını ve 
meşru olmayan etkilerini engellemek için çeşitli tedbirler almıştır. Normal 
bir işe alma süreci şu şekilde işler: (a) üç veya beş kadrolu profesörden olu-
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şan araştırma komitesi ve artı dış bir gözlemci başvuran kişinin belgelerini 
gözden geçirir ve açık müzakere ve mülakat için normal olarak beş veya 
daha fazla olmak üzere, yeterli sayıda aday önerirler; (b) ardından, birbi-
riyle yarışan seçilmiş adaylar mülakata tabi tutulur, bölüm personel komi-
tesinin en kaliteli adayı, kadrolu sekiz adet farklı bölüm öğretim üyeleri ve 
akademik işler yöneticisinden oluşan üniversitenin personel komitesine 
önermesi takip eder ve (c) hepsi rektör tarafından görevlendirilen üniversi-
te pesonel komitesi üyeleri son değerlendirmeyi yapar.

Asistan veya yardımcı doçent olarak bir kez işe alındımı, başarılı aday 
terfi için bölümlere göre değişen asgari şartları karşılamak zorundadır. Ge-
nel olarak, doçentin terfisi için asgari şartlar, öğrenci ders değerlendirme-
siyle tatmin edici düzeyde üç veya daha fazla ders vermeyi, yüksek etkili 
uluslararası dergilerde en az dört araştırma makales (profesörlüğe terfi için 
sekiz makale) yayımlamayı ve üniversite içinde ve dışında yeterli mesle-
ki faaliyetleri yürütmeyi kapsamaktadır. Yüksek standartlara karşın, çoğu 
aday terfi değerlendirmesini geçebilmiştir. 1997 ve 2007 arasında, beş yar-
dımcı doçent ve bir doçent istenilenleri karşılayamadıkları için üniversite-
den ayrıldı. Bundan başka, terfi için koşullar daha da sıkılaştırılmış olup, 
öğretim üyeleri POBTEK’de kalmak ve aslında uluslararası camiada tanın-
mak için yüksek etkili dergilerde fazladan makale yayınlamak zorundadır. 
Son zamanlarda üniversite, tüm yardımcı doçentlerden ilk göreve gelişle-
rinin yedi yılı içerisinde kadro değerlendirme7 başvurusu yapmalarını ve 
bunu geçmelerini istemesi gibi şartları daha da zorlaştırmıştır. Kadro de-
ğerlendirmesi başarısız olanlar sadece bir yıl mühlete sahip olacaktır. Böyle 
katı standartların genç bilim adamlarını cezbetmede başarılı olup olmadığı, 
ya da aslında, onların POBTEK’i seçmede cesaretini mi kırdığı zamanla gö-
rülecektir.

Hizlı değişen bir kurum olan POBTEK, geçen yirmi yılda, gönüllü olarak 
çeşitli dönüşüm girişimlerinde bulunmuştur. Akademisyenlik mesleğiyle 
ilgili kayda değer değişimlerden biri 2000’de performansa dayalı ücret sis-
teminin başlatılmasıdır. Yeni sistemle, öğretim üyesi maaşını kıdem değil, 
o öğretim üyelesinin öğretim, araştırma ve kamu hizmetinde önceki üç yıl-
daki başarıları belirlemektedir. Üniversite, maaş sistemini daha da geliştir-
di, şöyle ki, rektör, teşvikleri, altı kademeli düzeyde olmak üzere, uygun 
şartlara sahip öğretim üyelerinin üçte ikisine üniversite, sanayi, ve ulusal 
ekonomiye yıllık katkılarını göz önünde tutarak dağıtabilir. POBTEK, şu an 
Kore özel üniversiteleri arasında esas olarak öğretim üyeleri arasındaki re-
kabeti artırmak için yaygın uygulanan performana dayalı maaş sisteminin 
ilk savunanlardan biriydi.

Uluslararasılaşma

Uluslararasılaşma, kuruluşundan beri POBTEK’in dünya çapında bir 
araştırma üniversitesi olma isteğinin belkemiğidir. POBTEK kendini, yut-
dışında okumalarına gerek kalmayacak Koreli öğrencilere eğitimde ve araş-
tırmada mükemmeliyet sağlayan bir üniversite olarak öngördü. POBTEK, 
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hedefine ulaşmak için, dünya genelindeki birinci sınıf üniversitelerle araş-
tırma ağı geliştirdi. İlk zamanlarda, bu yaklaşım, kendi öğretim kadrosunun 
Birleşik Devletler’deki Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley ve Carnegie Mel-
lon Üniversitesi, Birleşik Krallık’taki Imperial College Londra ve Birming-
ham Üniversitesi, Almanya’daki Aachen Üniversitesi ve Fransa’daki Com-
peigne Teknoloji Üniversitesi gibi kişisel bağlantılarından yararlanarak 
mümkün kılındı. O zamandan beri, POBTEK, Fransa, Almanya, Japonya 
ve Birleşik Devletler’deki yabancı ortaklarıyla uluslararası işbirliğine dayalı 
araştırmalarını sağlamlaştırmaya devam etmiştir. 1996’da, Tokyo Üniversi-
tesi ve Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile birlikte Doğu Asya 
ülkelerindeki diğer 14 üniversite gibi öncü üniversitelerle birlikte Doğu 
Asya Araştırma Üniversiteleri Birliği’ni kurdu. Henüz yeni olarak, temel 
bilim alanında uluslararası bir araştırma merkezi olan Asya Pasifik Teorik 
Fizik Merkezi’nin genel merkezi 2001’de POBTEK’e taşındı ve POBTEK, 
Max Planck Enstitüsü ‘nün Kore’deki araştırma kolunun kurulmasını des-
tekledi. Bununla birlikte, POBTEK, daha önce de bahsedildiği gibi, RIKEN 
–Japonya’daki bir doğa bilimleri araştırma enstitüsü SPring 8 (senkrotron 
radyasyon tesisleri)– ile stratejik ortaklık kurmuş, dolayısı ile etki katsayısı 
yüksek araştırma için temelini daha da sağlamlaştırmıştır.

Ayrıca, POBTEK, uluslararası öğrenci değişim programlarını da sürekli 
genişletmiştir. Şu an, üniversitenin 19 ülkede 71 kardeş üniversi vardır, yak-
laşık 387 POBTEK öğrencisi yurt dışında kısa süreli (bir veya iki dönem) eği-
tim görmüş ve kısa süreli eğitim için 295 yabancı öğrenci POBTEK’e gelmiş-
tir. 2004’ten bu yana, öğrencilerin birinci sınıf yabancı üniversitelerde yaz 
okulu dersleri almalarını sağlayan yaz dönemi programı ile her yıl ortalama 
90 öğrencisini yurt dışına göndermiştir. Bununla birlikte, Doğu Asya Araş-
tırma Üniversiteleri Birlikleri Öğrenci Kampı ve Cross Straits Symposium 
aracılığı ile doktora adaylarına çevre, enerji ve malzeme çalışması için aka-
demik değişim programı (Kore’deki POBTEK ve Pusan Ulusal Üniversitesi 
ve Japonya’daki Kyushu Üniversitesi’ni kapsayan) sunmaktadır. 1999’dan 
2008’e 10 değişim programında, 1,500 öğrenci bu programda yer almıştır. 
Ancak, yabancı kurumlarla etkin işbirliğine rağmen POBTEK’in uluslara-
rası öğrenci ve akademisyen sayısı düş kırıklığı yaratacak biçimde sayıca 
göz ardı edilecek kadar azdır. 2009 itibariyle, ünüveriste yaklaşık yüzde 10 
yabancı öğretim kadrosuna, yükseklisans düzeyinde yaklaşık yüzde 4 ulus-
lararası öğrenciye sahiptir ve lisans düzeyinde hiç yabancı öğrencisi yoktur. 
Uluslararası akademisyenlerin ve öğrencilerin bu şaşırtıcı oranları üniveris-
tenin uluslararası boyutu olmayan yerel bir şehirdeki olmasına bağlanabilir.

Ancak, bir dizi yeni kamuoyu açıklaması POBTEK’in uluslararasılaşmayı 
daha ciddiye aldığını net olarak gösteriyor. Şubat 2010’da, üniversite med-
yaya, o yıl Nobel veya Fields Madalyası kazanan 10 bilim insanını tam za-
manlı öğretim üyesi olarak davet edeceğini açıkladı. Her davet edilen bilim 
insanına 1 milyon dolar maaş ve ek olarak araştırmalar ve POBTEK’teki üç 
yıllık ikametleri sırasında geçim harcamaları için 4 milyon dolar verilecekti. 
Ödenecek toplam tutar hükümet ödenekli Dünya Çapında Üniversite pro-
jesine katılan uluslararası bilim insanlarına ödenen tutardan beş kat daha 
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fazla olacaktır. Ayrıca, POBTEK Pohang şehriyle yerleşke yakınına yeni bir 
A-12 (Anasıfı-12. Sınıf) okulu açmak için işbirliği yapmaktadır. Ek olarak, 
POBTEK, kısa bir süre içinde kendini Korece ve İngilizce’nin resmi dil ola-
rak kullanıldığı iki dilli bir yerleşke olarak ilan edecektir. Bu planda, bütün 
lisans (genel eğitim hariç) ve yükseklisans dersleri sadece İngilizce olarak 
yapılacaktır. Uluslararası bir kişinin bulunduğu bütün akademik seminer 
ve toplantılarda İngilizce birinci dil olarak kullanılacaktır. Bununla birlikte, 
üniversite genelinde dolaşan her resmi belge hem Korece hem de İngilizce 
olarak yazılacaktır.

Finansman

POBTEK’in bütçesi 2009 yılında, 1987’de kurulduğu zamanki 15 milyon 
dolardan, 170 milyona yükselmiştir. İlk beş yıl boyunca, POBTEK’in Üni-
versite Şirketi’ne olan mali bağımlılığı ortalama yüzde 80’di, ancak bu mik-
tar aşamalı olarak son yıllarda yüzde 30’a indi. Şirketin POBTEK’in gelirine 
yardımındaki azalma, aynı dönem boyunca yüzde 40’a yükselen araştırma 
gelirleri aracılığı ile telafi edildi. Üniversite, gelir bileşimindeki bu değişim-
lere karşın, harç ve ücretlerin toplam gelire oranını yüzde 10’un altında 
tutmuştur. Ancak, ilginçtir ki, Kore toplumunda hayırseverlik kültürünün 
azlığı ve POBTEK’in az sayıdaki mezuna sahip olması gibi nedenlerden do-
layı bağışların toplam gelirin yüzde 5’inden daha azını oluşturur.

POBTEK, POÇŞİ dışındaki şirketlerle araştırma işbirliğini genişletmiş 
ve, aynı zamanda, hükümet ödenekli projelerde aktif olarak yer almıştır. 
Ancak, POÇŞİ’nin araştırma ödeneği hala yaklaşık yüzde 50 olmak üzere 
araştırma gelirinin en büyük oranını oluşturmaktadır. Üniversitenin POÇ-
Şİ ile yakın bağları ve POÇŞİ’den gelen para girişleri, çelişkili bir biçimde 
üniversitenin diğer şirketlerle olan işbirliğini ve bu yüzden, diğer kaynak-
lardan yardım alma yeteneğini kısıtlar. Bu nedenle, para toplama kampan-
yaları başarılı olmaktan uzaktır. Üniversite 1995’ten beri ancak 4.3 milyon 
dolar toplayabilmiştir. Ancak, bağış açısından, POBTEK, 2009’daki 2 milyar 
dolar değerindeki hisse senetleriyle, Kore’deki en zengin özel üniversite 
olabilir. Üniversite her bir öğrenci için eğitim harcamasında, yaklaşık 70,000 
dolar ile, Kore’deki normal üniversitelerden yaklaşık beş kat daha fazla dü-
zeyde olup bu konuda yurtiçinde rakibi yoktur (EBTB ve KEGE 2009, 116).

Hükümetin ciddi kontrolüne rağmen, Kore’deki özel üniversitelere, 
minimal sübvanse edilmiştir. POBTEK istisna değildir. 1990’ların ortasına 
kadar, üniversiteye aktarılan kamu ödeneği zar zor toplam gelirin yüzde 
3’üne ulaşmıştır. Ancak, geçen on yılda (2000-10), POBTEK, araştırma, öğ-
renci bursları ve hatta işletim bütçesinin kamu finasnmanında kayda değer 
artışa tanık oldu. 2008’de, araştırma ödeneklerinin yaklaşık yüzde 30’u, esas 
olarak Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı aracılığı ile kamu kaynakların-
dan geldi. Hükümet, ayrıca, bütün kayıtlı öğrencilere, ağırlıklı not ortala-
malarını 3.3’ün üzerinde (4.3 üzerinden) tutmaları koşulu ile mezun olana 
kadar tam burs sağladı. Bu beklenmedik cömertlik, temel olarak hükümetin 
finansman politikasındaki değişime bağlanabilir. Rekabete dayalı finans-
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man programları –Brain Korea 21 (1999–2012) ve Düya Çapında Üniver-
site (2008-2012) gibi– üstün araştırma kapasitesi olan özel üniversitelerde 
kamu finasnmanının artışında önemli bir rol oynamıştır. 2008’de başlatılan 
performansa dayalı finansman, hala yürürlükte olup, kamu ödeneklerini 
hükümetin belirlediği az sayıda performans ölçütlerine göre seçilmiş devlet 
ve özel yükseköğretim kurumlarına paylaştırmıştır. POBTEK 2010’da, bu 
paranın 2 milyon dolarını aldı. Artan kamu fonları POBTEK’e uluslararası 
rakiplerine ayak uydurmada yardımcı olurken, böyle yardımların önemli 
derecede kamu sektörü müdahalesine yol açmasının mümkün olmasından 
korkan birçok öğretim üyesi tarafından memnuniyetl karşılanmamaktadır 
(bir sonraki kısma bakın).

Hükümet Desteği ve Kontrol

POBTEK’in gelişiminde POÇŞİ’nin rolü benzersiz olsa da, Kore hü-
kümeti de hem destekleyici hem de düzenleyici olarak önemli bir rol 
oynamıştır. Bu durum POBTEK’e özgü değildir. Hükümet ödenekleri  
yükseköğretim poltika gündemini ilerletmek için her zaman şartlara bağ-
lı olarak verilir. Ayrıca, hükümetin politika, mevzuat ve çeşitli yönetimsel 
araçlarla özel üniversiteleri denetlemesi olağandır. Geçen 20 yıl süresince, 
POBTEK, hükümetin mali desteğine olan bağımlılığını artırmıştır, ki bu, 
POBTEK’in akademik programlar, araştırma ortamı ve kurumsal kurumsal 
yönetiminde kaygı verici birçok değişimle sonuçlanmıştır.

Öncelikle, POBTEK’in Brain Korea 21 ve Dünya Çapında Bir Üniversite 
projelerine katılımı yükseklisans düzeyinde akademik programı değiştir-
di. Hükümet, üniversitelerden yeni projelere katılmaları için yükseklisans 
programlarını daha büyük disiplinlerarası bölümlerle (hakbu) birleştirmesini 
istedi. Buna uygun olarak, POBTEK, altı yükseklisans programını Molekü-
ler ve Yaşam Bilimleri Bölümü, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
ve Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü ve bir okula (Biyolojik Bilim-
ler ve Biyomühendislik Sistemleri Okulu) göre yeniden düzenledi. POB-
TEK, yakın zamanda, Dünya Çapında Bir Üniversite projesine katılmak 
için, Bütünleyici Biyolojik Bilimler ve Biyoteknoloji, İleri Malzeme Bilimi 
Bölümü ve IT Yakınsama Mühendisliği’ni içeren yükseklisans düzeyinde 
disiplinlerarası yeni programlar oluşturdu. Hükümet, üniversiteye 2012’ye 
kadar, eğer katılan programlar umulduğu gibi işlerse, toplam 83 milyon do-
lar yardım yapacak.

POBTEK’in hükümetle olan ortaklığı araştırma ortamını da fazlasıyla 
geliştirmiştir. Örneğin, 1994’te tamamlanan üçüncü Pohang Işık Kaynağı 
POBTEK’in yerleşkesinin yakınında inşa edilmiş örnek niteliğinde olan 150 
milyon dolarlık bir araştırma tesisidir. Hükümet, inşası için 60 milyon do-
larlık yardımda bulunmuş ve Pohang Hızlandırıcı Laboratuarı tarafından 
(POBTEK’in ek araştırma merkezi), ulusal kullanıcı tesisi olarak çalıştırıl-
mış ve idare edilmiştir. Kısa bir süre önce, POBTEK, dördüncü Pohang Işık 
Kaynağı’nın kurulmasına yönelik elverişlilik çalışması için Eğitim, Bilim 
ve Teknoloji Bakanlığı’na istekte bulundu. Yaklaşık 400 milyon dolar ay-
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rılmıştır ve yakın gelecekte tam harekat planı çıkacaktır. Ayrıca, 2004’ten 
beri yerleşkede yapım aşamasında olan POBTEK’in kendi denetimi altında 
kurulmuş bir araştırma tesisi, Nanomateryaller Teknoloji Merkezi vardır. 
Bilgi Ekonomisi Bakanlığı beş yıldan beri 90 miyon dolarlık mali destek sağ-
lamıştır. Bununla birlikte, Pohang Akıllı Robot Teknolojisi Enstitüsü (2000li 
yılların başlarında kurulmuştur), Ulusal Ana Araştırma Merkezi, Bilgi Tek-
nolojisi Araştırma Merkezi, Ulusal Araştırma Merkezi ve Ulusal Savunma 
Mikro Elektro Mekanik Sistemleri (MEMS) Araştırma Merkezi hükümetin 
bütçesinden gelen yardımla işletilmektedir.

Hükümetin POBTEK üzerinde daha nüfuz edici etkileri, üniversitenin 
geleneksel olarak dış müdahaleyi en az yaşama olasılığı olan alanda, ku-
rumsal yönetimde görülebilir. Geçen 10 yılda, hükümet, yükseköğretim 
politikasını gerçekleştirmek için, üniversite tarafından işletilen bütçe yar-
dımını ve özel üniversiteler için araştırma ödeneğini artırmıştır. Örneğin, 
lisanssonrası öğrenci istihdamı, eğitim kalitesi, mali yardım ve her bir öğ-
renci için eğitim harcaması ile ilgili olan kurumsal performans göstergele-
rine bağlı özel ve devlet üniversitelerini finanse etmektedir. Bu finansman 
planıyla, POBTEK, 2008’de 350,000 dolar aldı. Hükümet, şu anki yönetim 
tarafından desteklenen yeni bir kabul süreci olan kabul görevlisi sistemini 
kuran üniversiteleri de finanse etmiştir. Bu sistemde, başvuru yapanlar sa-
dece yüksek okul giriş sınavındaki ve lisedeki akademik başarılarına göre 
değil, aynı zamanda, ve daha önemli olarak, sosyo ekonomik ve kültürel ar-
kaplanları ve akademik potansiyellerine göre değerledirilmektedir. Geçerli 
mali yardımı aldıktan sonra –bu örnekte 300,000 dolar– POBTEK, beklen-
diği gibi 2010 için tüm öğrencilerini bu yeni kabul sürecini kullanarak seçti 
ve mali desteğin girişi devam ederken böyle yapmayı sürdürmesi bekleni-
yor. Açıkça, öğrenci seçiminde, kendi hedeflerine ve metodlarına yönelik 
hükümetin dayatmasını kabul etmesi için POBTEK’i zorlayan, bunun gibi 
finansman programlarını, bir özel üniversitenin sahiplenmesi uygun ve ya-
rarlı olmayabilir.

Bazı açılardan, hükümetin mali desteği, POBTEK’in bir araştırma üni-
versitesi haline gelmesinde yardımcı olarak onaylanabilir. Ancak, hükü-
metin seçtiği stratejik çalışma alanlarında katılımı teşvik ederek veya üni-
versite yönetimine müdahale ederek üniversitenin özerkliğini kısıtlayan 
hükümet yardımının olumsuz yönlerini görmezden gelmek mümkün de-
ğildir. Hükümet müdahalelerinin sonucu olarak, süregelen bu değişimlerin 
POBTEK’e fayda sağlayıp sağlamayacağı belirsizdir. Eğer hükümet düzen-
leyici rolüne fazlasıyla bel bağlarsa, değişimler, üniversitenin potansiyel bü-
yümesini pekala durdurabilir.

Değişen Çevre ve Ortaya Çıkan Zorluklar

POBTEK’in şu anki gücü, kaliteli öğretim kadrosu, yetenekli ve sıkı çalı-
şan öğrenciler ve olağanüstü araştırma ortamının sonucudur. Dünya çapın-
da olma statüsünü gerçekleştirmek için, üniversite, diğer dünya çapındaki 
üniversiteler gibi, araştırma ve öğretimde en fazla desteği sağlamak için, 
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ulusal kökenine bakmaksızın, daha yetenekli bilim insanları ve öğrenciler 
davet etmelidir. Ancak, POBTEK, üniversiteler arasında yoğunlaşan reka-
bet, uluslararası boyuttan yoksun bir konum, zayıf işbiliğine dayanan bir 
kültür, emniyetsiz mali durum ve öngörüsü olmayan iç yönetim nedeniyle 
gibi çok yönden zorluklarla karşılaşabilir.

POBTEK sadece küreselleşmenin baskısı nedeniyle değil aynı zamanda 
yeni araştırma üniversiteleri, araştırma üniversiteleri arasındaki rekabet ve 
Kore’deki öğrencilerin artan pazarlık güçleri nedeniyle derinleşen bir reka-
bet yaşamaktadır (Peterson ve Dill 1997). Bilim ve teknoloji alanındaki yeni 
devlet üniversiteleri son zamanlarda şehirlerin yakınına kurulmuştur ve 
ülke içindeki rakip üniversiteler hızlı bir şeilde büyümekte ve Seul’a veya 
diğer büyük şehirlere öğretim kadrosunda artan eğilimle öğretim görevli-
lerini işe almak için daha agresif hareket etmektedirler. Araştırma üniversi-
teleri arasında yetenek için yapılan bu savaş, kısmen, Kore’de Brain Korea 
21 ve Dünya Çapında Bir Üniversite projeleri gibi projelere hükümetin re-
kabete dayalı araştırma yardımlarının artması atfolunabilir. Ayrıca, eğer çe-
şitli Amerikan üniversiteleri güçlü mühendislik programlarıyla, planlandığı 
gibi Seul yakınındaki İnçon Şehri’ne girerse, rekabet daha da büyük olabilir. 
Yükseköğretime hükümet desteği, Kore’de henüz azalmasa da, olağanüs-
tü bilim ve teknoloji üniversitelerinin miktarının artması bu desteğin dğıl-
masına neden olabilir. Sosyal ve kültürel altyapının ve eğitim koşullarının 
yetersiz olduğu böyle zayıf bir şehirde konumlanmış olan POSTECH için 
bu durum yeni bir tehlike yaratabilir. Bu tür zor durumlar, dünya çapında 
bir üniversite olarak konumunu güçlendirmek ve geliştirmek için daha çok 
yabancı profesör ve araştırmacı çekmek ve istihdam etme girişimleri dolayı-
sıyla POSTECH‘e özellikle daha zorlayıcı sorunlar getirecektir.

Küresel olarak rekabet etmek için, POBTEK etki katsayısı yüksek araştı-
malar üretmelidir. Daha önce de bahsedildiği gibi, böyle araştırmalar, reka-
bet avantajının yeni araştırma alanlarının bulunması ve işbriliğine dayanan 
ve sinerji zengini araştırmalarla uygulunabilir hale getirilecektir. POBTEK’in 
araştırmadaki ilerleyişi, hem araştırma gündemini belirlemede hükümetin 
gücünün etkisine karşı hassasiyeti hem de öğretim üyeleri arasındaki zayıf 
işbirliği kültürü tarafından engellenebilir. Hükümet POBTEK’e uluslararası 
işbirliğine dayanan araştırmaları gerçekleştirmesi için yardım etse de, des-
teğin ölçüsü yeteri kadar büyük değildir ve destek herhangi bir örnekte, 
uygulamalı araştırmanın görece kısa vadeli bakış açısını karakterize eden 
hükümetin, bilim ve teknolojinin stratejik alanlarını merkezde toplaması 
eğilimindedir. Böylece, bu destek muhtemelen POBTEK’teki temel bilim 
araştırma alanının gelişimini engelleyebilir veya geciktirebilir. Ancak, bir-
çok nedenle, disiplinler genelinde öğretim üyeleri arasındaki araştırma iş-
birliği arzu edildiği gibi değildir. POBTEK, işbirliğine dayanan araştırma-
ların ortaya çıkabileceği Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki medya 
laboratuarına benzeyen ayrı bir araştırma alanı kurmayı ummaktadır. Her-
hangi bir zamanda, sadece birkaç tam zamanlı uluslararası öğrencilerin ve 
öğretim üyesinin mevcut olduğu POBTEK’te,i geçen birkaç yılda, İngilizce, 
resmi eğitim dili olarak benimsenmesi için yeterli populariteyi kazanmıştır. 
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Bu, modern Kore üniversitelerinde olağanüstü değilse de, bilim ve mühen-
dislik eğitiminde belirgin olarak artan bir eğilim göstermektedir. Örneğin, 
özel araştırma üniversitesi olan Yonsei Üniversitesi mühendislik program-
larında, her 10 dersin yediden fazlası İngilizce olarak yapılırken, ortalama 
her iki lisans dersinden biri İngilizce olarak yapılır. Bu eğilimin öncülüğün-
de, POBTEK 2010’da, genel eğitim dışındaki tüm dersleri tamamen İnglizce 
olarak yapmaya başladı. İngilizce yapılan derslerin sayısının artışının altın-
da yatan gerekçe, böyle önlemlerin daha fazla uluslararası öğrenci ve bilim 
insanı çekmesi fikridir. Bu belirsizdir. Öğrenciler, sınıfın hem dışında hem 
içinde öğrenir. Öğrenciler, öğretmenlerinden ve akranlarından da öğre-
nir. O halde, bu anlamda, eğitim için belirli bir dilin kullanılmasına verilen 
önem uluslararası öğrencilerin POBTEK’i seçmeleri için yeterli bir neden 
değildir ve az sayıda öğrenci İngilizce öğretilen derslere katılım için gerekli 
dil yeteneğine sahip olduğu için Koreli öğrencileri de olumsuz etkileyebilir.

Yeterli ve güvenilir finansmanı güvence altına almak POBTEK’in dün-
ya çapında bir üniversite haline gelme arayışının bir diğer önemli öğesidir. 
POBTEK’in şu anki gelirinin iki temel kaynağı olan kurucu şirket (POÇŞİ) 
ve hükümet uzun vadede güvenli değildir. Kendi geliri sadece ekonomik 
koşullara göre hareket eden POÇŞİ hisselerinden oluşur. POBTEK kurul-
duktan sonra ilk 10 yılda, POÇŞİ’nin büyük desteği POBTEK’in büyümesi-
ne yardımcı oldu, ancak bu tarihten itibaren, destek önemli ölçüde azaldı. 
Geçen on yılda, hükümet desteği az çok artsa da, diğer gelişmiş ülkelerin 
deneyimlerine göre, uzun vadede bu destek sağlam olarak görülmeyebi-
lir. Örneğin, Birleşik Devletler’in yükseköğretim desteği büyük ölçüde 
ekonomik koşullardan etkilenmiş ve zamanla azalma eğilimi göstermiştir 
(Gladieux, King, and Corrigan 2005). Kore’de devlet üniversitelerin birleş-
mesinin son zamanlardaki artışı, hükümetin yükseköğretimi desteklemede 
mali katkısını kısma amaçl çaba olarak görülebilir (Rhee 2007). Bu koşullara 
rağmen, daha önce bahsedildiği gibi, POBTEK gerçek bir patrona (POÇŞİ) 
sahip olması, ünversitenin kurumsal gelişim yardımı için diğer potansiyel 
ortaklara ve bağışçılara ulaşımını daha da güçleştirmektedir. Ayrıca, kısa 20 
yıllık geçmiş, 300 lisans öğrencilik küçük grup, üniversitenin mezunlardan 
kayda değer bağışlar almasına engel olmaktadır.

POBTEK’in düşük harçlarla birlikte (özel rakiplerinin yaklaşık yüzde 
50’si) öğrenci harçlarından elde ettiği mevcut gelir payı (yüzde 10 veya daha 
az), harç artırımı için üniversiteye yeterli gerekçeyi sağlayabilir. Ancak, harç 
ücretlerinin artırılması birçok nedenle iyi bir seçenek değildir. Öncelikle, 
bunu, hükümet politikası engellemektedir9. İkinci olarak, kurumsal finans-
mandan sorumlu olan üniversite şirketi, harç ücretlerini toplam gelirin yüz-
de 10 altında tutmada uzun zamandır süren bir iç politikaya sahiptir. Üçün-
cü olarak, kamudaki rakipleri –Seul Ulusal Üniversitesi ve Kore Bilim ve 
Teknoloji İleri Enstitüsü– harç ücretlerini, özel üniversitelerin yaklaşık yüz-
de 50’si düzeyinde tutmaktadır. Dördüncü neden, baştan beri POBTEK’in 
öğrencilerine tam burs sağlamasıyla tanınmış ve takdir edilmiştir, ki bu, 
düşük ve orta gelirli ailelerden gelen yetenekli birçok lise öğrencisinin ilk 
tercihleri olarak POBTEK’i seçmelerindeki ikna edici nedendir. Son olarak, 
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harç ücretlerini özeldeki rakiplerinin seviyesine çıkarmak her yıl fazladan 
6 milyon dolar getirecektir ki bu da yıllık gelirin sadece yüzde 3’üdür. Böy-
le bir artışın maliyeti, mali kazancını aşacaktır. Ancak, uzun vadede, harç 
ücreti artırımı en azından iki nedenle düşünülebilir. Birinci olarak, ulusal 
üniversiteler yakın zamanda birleşiktikleri görülecektir. Eğer böyle olursa 
ve uluslararası deneyimler bir göstergeyse, harç ücretlerinin önemli ölçüde 
artması mümkün olacaktır. İkinci olarak, POBTEK’in öğrenci kesiminin gi-
derek zengin ailelerden gelen öğrencilerle dolması nedeniyle POBTEK, dü-
şük gelirli ailelerden gelen öğrencilerine önemli finansal yardım sağlamak 
için diğer öğrencilerinden daha fazla ödemelerini isteyen Birleşik Devletler 
Ivy Lig’teki üniversitelerin politikasına benzer bir politika benimseyebilir.

POBTEK ilk sekiz yılında, ileri görüşlü lider ve dünyaca ünlü nükleer 
fizikçi Dr. Hogil Kim tarafından yönetildi. POBTEK’in kurucusu, Tae Joon 
Park, Dr. Kim’i samimiyetle onaylamış ve onun üniversitenin tüm sorumlu-
luğunu almasına izin vermiştir. Rektör Kim’in liderliği altında, bir araştırma 
üniversitesi olarak POBTEK’e sağlam bir temel kurulmuştur10. POBTEK için 
büyük kayıp olan Rektör Kim’in vefatından bu yana, üniversite ne yazık ki 
liderlik sıkıntısı yaşamıştır. Ondan sonra seçilen hiçbir rektör ne yazık ki 
dört yıldan fazla görevde kalmamıştır ve rektör yardımcıları ve idari birim 
yürütücleri bile daha kısa sürelerde hizmet etmiştir (genellikle iki yıl). Yü-
rütme ve yönetme işlerinin yönetimsel deneyim ve liderlik becerilerinden 
yoksun olan iç öğretim üyeleri tarafından kısa sürelerle götürülmesinin, 
üniversitenin dünya çapında bir kuruma dönüşme yolunda potansiyel bü-
yük bir engel ortaya koymasından dolayı bir endişe var.

Sonuç

POBTEK, Amerikan olmayıp da en yüksek konuma erişen, az sayıda-
ki özel üniversitelerden birisidir. Üniversite, dünya sıralamalarında yukarı 
çıkmak için çabalamayı sürdürüyor. Aslında üniversite, yerleşke merkezin-
de ayrılmış bir alanı, fende Nobel kazanacak Koreli ve bir kendi öğretim 
üyelesinin büstüyle doldurarak onurlandırmayı ümit etmektedir. Bu örnek 
olgu çalışması, İngilizce konuşmayan bir ülkede görece yeni, küçük ve özel 
üniversitenin evrimleşmesi sırasında ortaya çıkan zorluklar arasında dün-
ya çapında bir üniversite olmayı başarabileceğini incelemeyi denemektedir. 
Bu analizin bulgularından, gelişmekte olan ülkelerde yükseköğretim pay-
daşlarının kendi ülkelerinde dünya çapında üniversiteler yaratmada işin 
içyüzünü kavramış olmaları umut edilmektedir. Bu bulgular, en yüksek 
statünün ileri görüşlü bir liderlik, astlarına yetki verme, üstün bir destekle-
yici ortam ve hükümetle ortaklık aracılığı ile başarılacağını göstermektedir. 
POBTEK, ortaya çıkan kolayca çözülemeyecek çeşitli sorunlarla ilgilenme-
ye ayrıca devam etmelidir.

Girişimci POBTEK daha yüksek bir saygınlığa ulaşmak için, bilim ve 
mühendislik öğrencilerine İngilizceyi öğretimde birincil araç olarak kullan-
mak gibi tartışmalı ancak cesur bir fikri denemek üzeredir. Bu gözü pek 
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girişim başarılı da olsa, başarısızlığa da uğrasa, hiç kuşkusuz birçok ders 
çıkarılacaktır.

Notlar

1. POÇŞİ bir kamu kurumu olarak başladı, 2000’de özelleştirildi.
2. Jeju Adası, Kore’nin güney kıyısının açıklarında egzotik bir tatil adasıdır.
3. Bu yazıda kolaylık olması için, Kore won’u ile Amerika doları arasındaki rayiç be-

del ve döviz kuru kullanıldı.
4. Lisansüstü öğrencilerine araştırma projelerinde mali destek sağlayan Brain Korea 

21 1999’da başladı ve 2012 yılına kadar sürecek. İlk aşamada, ki 2007’de sona er-
miştir, hükümet 1.3 milyar doları ülke genelindeki 564 araştırma ekibine aktardı. 
2008’de başlayan ikinci aşama, 74 üniversiteden 568 araştırma ekibini destekle-
mek için 2 milyar dolar ayırmıştır. 2008’de başlatılan Dünya Çapında Üniversite 
projesi, büyüyen yeni üretim alanlarında yeni akademik programlar oluşturmayı 
ve dünya genelinden seçkin biliminsanlarını davet ederek uluslararası araştırma 
ve öğretim işbirliğini artırmayı amaçlayan Kore hükümetinin destek programıdır. 
Hükümet, 2008 ile 2012 arasında programa 825 milyon dolar yatırmış olacaktır 
(EBTB 2008).

5. POBTEK, seçkin öğretim üyelerini ve öğrencileri etkilemenin herhangi bir araş-
tırma üniversitesinin başarısı için önemli olduğunu kabul etmiştir. Ancak, üniver-
sitedeki bazı kişiler lisans başvuru kıstaslarının çok yüksek olduğundan endişe 
ettiler. Rektör Hogil Kim, kararını eğleneceli bir şekilde dile getirerek şu cevabı 
vermiştir: “Tek bir başvuru olsa bile, bu sorun olmaz çünkü böylece öğretim üye-
leri sadece araştırma yapmaya odaklanabilir” (POBTEK 2007, 98).

6. Kore hukukuna göre, bir üniversite ya hükümet tarafından ya da bir üniversite şir-
keti tarafından kurulur. Bu nedenler, tüzel bir kişi veya sivil bir vatandaş veya özel 
bir şirket öncelikle bir üniversite şirketi kurmalıdır, daha sonra bu şirket aracılığı 
ile özel üniversite finanse edilebilir.

7. Kadro sistemi POBTEK’te 1998 yılında başlatıldı.
8. Kore yükseköğretim politikalarının neoliberalizmi yansıtıp yansıtmadığına dair 

süregelen bir tartışma olmasına karşın, Kore’nin, müdahaleci bir ülkeden, tüke-
tici savunuculuğuna veya piyasanın üniversitenin davranışlarını biçimlendirdiği 
yönlendirici bir ülkeye geçmekte olduğunu söylemek doğru olacaktır (Reeves-
Bracco ve arkadaşları 1999; Rhee 2008).

9. 2010’da değiştirilen Yükseköğretim Yasası’na göre, yüksekokul harcı, son üç yılın 
tüketici fiyat enflasyon oranının ortalamasının 1.5 katından daha fazla artırılma-
malıdır. Bu kurala bağlı kalmakta başarısız olan kurumlar, eğitim, bilim ve tekno-
loji bakanlığının uyguladığı idari ve/veya mali yaptırımlarla karşılaşır.

10. Doktor Kim, Pohang Işık Kaynağı’nın yerleşke yakınında tasarlanmasını ve inşa 
edilmesini mümkün kılmıştır.
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BÖLÜM 5

Singapur Ulusal Üniversitesi ve 
Malaya Üniversitesi: Ortak Köken ve 
Farklı Yollar
Hena Mukherjee and Poh Kam Wong

Jamil Salmi (2009) ve Philip G. Altbach ve Jorge Balan dünya çapında 
araştırma üniversitelerini tanımlarken, araştırma kurumları olarak üniversi-
telerin uluslararası konumlarına ve merkezinde bilim ve teknolojik yenilikle 
birlikte yeni bilgi oluşturma sorumluluklarına dikkat çekerler. Yükseköğre-
nime, bilgi ekonomisi ve toplumdaki artan katalizör rolünün anlaşılmasıyla 
birlikte, ekonomik gelişmeyle olan bağı ve yurtiçi gayrisafi milli hasılaya 
(GSMH) olan katkıları (Hatakenaka) nedeniyle küresel olarak giderek çok 
değer veriliyor.

Üniversitenin, dünya çapında bir çerçevede insan ve mali kaynaklar için 
kurumlararası rekabete öncü olan, bilginin hızlı artışı ile ilgili öğretim, öğ-
renim ve araştırma faaliyetlerinin etkisi, yakından izlenmektedir. Karar ve-
riciler ve kurum yöneticileri, üniversiteleri güçlendirdiği kanıtlanmış, em-
salleri arasında üniversiteleri daha rekabet edebilir ve öğrencilere, öğretim 
üyelerine, araştırmacılara, işverenlere, finansman gruplarına ve endüstriye 
daha cazip hale getiren, küresel olarak onaylanmış karşılaştırmalı değerlen-
dirmelere işaret etmektedirler. Endüstriyel ekonomilerde üniversitelerin, 
araştırma çıktılarında ve sonuçlarında görüldüğü ve dünya üniversitesi sı-
ralamalarına yansıdığı gibi üstünlüğe (örneğin, Harvard Üniversitesi, Stan-
ford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi) sahip olduğu görülmektedir, 
ancak Asya’daki daha yeni üniversiteler (Hong Kong Üniversitesi ve Singa-
pur Ulusal Üniversitesi gibi) ellerindekiyle devam ediyorlar.

Gelişen ekonomilerdeki hükümetler, kendi yükseköğretim kurumlarına, 
özellikle rekabete dayalı yenilik ve araştırma ürünlerinde, bilgi ekonomile-
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rinin büyümesinde katılım temelelrini sağlamak için bel bağlarlar. Bu bö-
lüm aynı kökten dallanmış iki üniversitenin –Singapur Ulusal Üniversitesi 
(Singapur) ve Malaya Üniversitesi (Malezya)– geçtiği yolları incelemektedir. 
Singapur’da 1905 yılında kurulan Kral VII. Edward Tıp Yüksekokulu (King 
Edward VII College of Medicine) Raffles College ile 1949 yılında birleşmiş, 
Malaya Üniversitesi, Singapur, olmuştur. İki ayrı ülke olarak (1957’de Mala-
ya ve 1959’da Singapur) Birleşik Krallıklar’dan ayrılarak birleşen üniversite-
nin büyümesi, 1959’da biri Singapur’da biri Kuala Lumpur’da olmak üzere 
iki şubenin oluşmasına öncülük etmiştir. 1962’de, Singapur ve Malezya hü-
kümetlerinin kararlarını takiben (Malezya, Borneo’daki Sabah ve Sarawak 
eyaletlerinin katılımıyla 1963’te kurulmuştur), ikisi –Singapur Üniversitesi 
ve Malaya Üniversitesi– kendi ülkelerinde özerk ulusal üniversiteler haline 
gelmiştir. Singapur Üniversitesi 1980’de Nanyang Üniversitesi iler birleş-
miş, Singapur Ulusal Üniversitesi olmuştur.

1962’de iki üniversitenin ayrılmasına ve kurulmasına hemen ardından, 
her iki üniversite kendi akademik personel altyapısını güçlendirmek ve 
öğretim programlarını takviye etmek amacıyla gayret sarfettiler. Her ikisi, 
Güneydoğu Asya’da oldukça saygınlık kazanmıştır. Her iki ülkede, hizmet 
sunulan nüfus farklı oranlarda aynı etnisiteden olmak üzere çok etnisiteli-
dir (Tablo 5.1’e bakınız). Yükseköğretimin kalbini oluşturan öğrenciler ve 
öğretim üyelerine sunulan farklı yükseköğretim fırsatlarının eğitim politi-
kalarını etkilediği Malezya’da, ırkların çoğulluğu özellikle önemlidir.

Tablo 5.1 Singapur ve Malezya’daki Nüfusun Etnik Gruplara Göre Dağılımı

Etnik Grup
Singapur 

(4.8 milyon nüfus)
Malezya 

(28.7 milyon nüfus)
Bumiputralara 14 65

Çinliler 77 26

Hintliler 8 8

Diğerleri 1 1

Kaynaklar: Singapur ile ilgili rakamlar Singapur İstatistik Kurumu’nun internet sitesindeki “Nüfus Eğilimleri 
2009”dan alınmıştır, http://www.singstat.gov.sg/pubn/popn/population2009.pdf. Malezya ile ilgili rakamlar, Ma-
lezya İstatistik Kurumu’nun internet sitesindeki “Nüfus, Aile ve Yaşam Alanları (2010)”dan alınmıştır, http://www.
statistics.gov.my/ccount12/click.php?id=1620.
a. Sabah ve Sarawaka’daki Malaylar ve yerli gruplar Bumiputralar olarak adlandırılır.

Çeşitli sorular bu analize rehberlik etmektedir. İki üniversitenin ulusal 
ve uluslararası politika bağlamında kurumsal gelişimine faydalı olan özel-
likler nelerdir? Öğrecilerin ve öğretim üyelerinin seçimlerine yönelik alınan 
önemli kararlar nelerdir ve en iyi personel nasıl cezbedilir ve nasıl elde tutu-
lur? Üniversitenin araştırma faaliyetleri istikrarlı ve yeterli finansal destekte 
güvenceye sahip midir? Öğrenci birliğini ve akademik personeli uluslarara-
sılaştırmak için stratejiler hangi açıdan başarılı olmuştur? Bu sorulara yanıt 
aramak bizi sonuncu soruya götürür: Singapur Ulusal Üniversitesi (SUÜ) 
ve Malaya Üniversitesi (MÜ)’nin deneyimlerinden küresel akademik top-
lulukla paylaşmak için, özellikle dünya çapında araştırma üniversiteleri sı-
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ralamalarına katılmak isteyen gelişmekte olan ekonomilerdeki akranlarıyla, 
ne ders çıkarılabilir?

Ayrılma Sonrası Politik Ortam

Erken dönemde, Singapur hükümeti üniversitenin ekonomik büyüme-
deki rolünün farkına vardı ve 1970lerin başlarında, “emek yoğun strateji 
zamanla yerini üstün teknoloji yoğunluklu stratejiye bıraktı… Singapur’da 
yeni yükseköğretim felsefesi belirginleşmiştir” (Seah 1983, 14). Sonuç ola-
rak, öğretimde ve araştırmada en ileride olmak 1962’den itibaren SUÜ için 
öncelik olmaya devam etmiş, 1980lerin sonlarından itibaren de araştırma-
da mükemmeliyet giderek önemli bir görev haline gelmiştir. Buna karşı-
lık, 1970’den sonra, etnik Malezyalı ve yerli gruplar için pozitif ayrımcılık 
planı Yeni İktisadi Politika, ırksal bölünmenin her iki tarafında da yüzlerce 
insanın hayatına mal olan 1969’daki talihsiz etnik ayaklanmanın ardından 
devreye komuştur. Malezyalıların eğitim ve ekonomik sektörlerdeki iler-
lemeleriyle ilgili memnuniyetsizliklerinin sonucu olan toplumsal karmaşa, 
büyük çapta değişiklikleri beraberinde getirmiştir –amaçlarının gerçekleşti-
rilmesinde eğitimin hayati bir enstrüman olarak algılanmasıyla birlikte Yeni 
İktisadi Politika’nın başını çekmiştir.

Yeni İktisadi Politika, ulusal bütünlüğün ve birliğin gerçekleştirilmesi 
amacıyla iki iki yönlü strateji aracılığı ile tasarlandı: (a) gelir düzeyini yük-
selterek ve bütün Malezyalıların iş olanaklarını artırarak yoksulluğu yok 
etmek ve (b) ekonomik dengesizlikleri düzeltmek için Malezya toplumunu 
yeniden yapılandırmak ve böylece ırkın ekonomik işlevle tanımlanmasını 
azaltmak. Sadece 20 yıl yürürlükte kalması umuldu ancak, Ulusal Kalkınma 
Politikası ve en son, Yeni İktisadi Model gibi farklı başlıklar altında devam 
etti. Yeni İktisadi Politika’nın en önemli sonucu, Malezya nüfusundaki dağ-
lımları doğrultusunda Bumi Putraların Bumi Putra olmayanlar için öğrenci 
kabulünde 45’e 55 oranında etnik kotanın uygulanışıdır. Bu kotalar 2002’de 
meritokrasi sistemi başlatılana kadar sistemde kalmıştır, ancak oranlar bu 
tarihten itibaren fazla değişmemiştir.

Öğrenci kota sisteminden farklı olarak, Yeni İktisadi Politika, Bumi Put-
ra öğrencilerine daha fazla bursa, yükseköğretim kurumlarına girişlerini 
kolaylaştırmak için özel bir altyapı ve üniversite yeterlilik sınav programı-
na, 1983’e kadar tüm eğitim sisteminde İngilizce yerine Malay dilinin kul-
lanımına, kırsal alanlardaki Bumi Putra çocukları için özel üniversite öncesi 
okullar ve yüksekokullara ve Bumi Putra öğrencilerinin bilim çalışmaların-
da daha büyük olanaklara dönüştü. MÜ’de ve hükümette, ve dolayısıyla 
da Bumi Putra çalışanlarında politika etkisi hızla yükseldi ve zamanla tüm 
kıdemli yönetimi, idari ve akademik kadroları güvenceye aldı.

SUÜ büyüyen ekonominin, uluslararası rekabet edebilir hale gelme 
peşindeki taleplerine ayak uydurduça, İngilizce öğretim ve araştırma dili 
olmayı sürdürdü. ÜM, İngilizce yeterliliği, ulusal dil –Bahasa ve Malaya– le-
hine azaldıkça, içe odaklanmaya başladı ve Yeni İktisadi Politika’nın sosyal 
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hedefler öncelik kazandı. Bir zamanların önde gelen üniversitesi, stratejik 
yenilikte ve üretimde bölgesel üniversitelerle rekabet etmede başarılı olma-
yı beceremedi. Çin; Kore Cumhuriyeti ve Tayvan, Çin gibi ekonomilerle 
ekonomik rekabet, Malezya’nın endüstriye ileri ve katma değerli teknolo-
ji getiremediği sürece kendi yerini koruyamayacağını gösterdi. Özellikle 
Çin’in ucuz iş gücü piyasaya girince, düşük maliyetli işçi avantajına dayalı 
dönem sona ermiştir.

SUÜ, siyasal liderliğin tutarlı bir şekilde ve kesin olarak, diğer doğal kay-
nakların az olduğu ülke için insan sermayesi gelişiminin en önemli hede-
fin olduğunun vurgulandığı politik ve ekonomik bir ortam içinde gelişti. 
SUÜ’nün başlangıcından itibaren, ulusal eğitim gelişimi politikaları (Low, 
Toh ve Soon 1991) doğrudan meritokrasi ve uluslararası finans hizmetleri ve 
ticaret için bir merkez olarak Singapur’un büyümesini artırabilecek mezun-
lar gereksinimi üzerine kuruldu. Singapur ekonomisi, yıllar boyunca emek 
ve sermaye yoğunluklu üretim faaliyetlerinden,, bilgiye dayalı faaliyetlere 
doğru değiştikçe, SUÜ’nün rolü 1980lerin sonundan itibaren araştırma ve 
2000li yılların başlarından itibaren teknolojinin ticarileşmesi üzerine önemli 
bir noktayı kapsamak üzere giderek genişledi (Wong, Ho, and Singh 2007). 
Buna ek olarak, SUÜ’nün misyonu işçi yetiştiren bir yükseköğretim okulu 
olmaktan küresel odaklı bir üniversite olmaya, dünya genelinde öğretim 
üyesi ve öğrencilerde en iyi yetenekler için rekabet etmeye ve bilgi yara-
tarak ve onu yayarak dünya üzerinde anlamlı bir etki oluşturmaya doğru 
genişlemiştir. Singapur ekonomisindeki rolünü dönüştürmek için gerekli 
olan esnekliği SUÜ’ye sağlamak amacıyla, Eğitim Bakanlığı SUÜ’yü 2000’li 
yılların ortasında özelleştirdi.

1990ların ortasında, yükseköğretim alt sektörü için dönüm noktası sayı-
lacak dört yasa geçti. Bu yasalar, gelişmekte olan özel sektöre düzenleyici 
bir çerçeve sağlarken, devlet üniversitesi idaresi için sıkı parametreler ko-
yuyordu: (a) Malezya yükseöğretim sektörüne politika oluşturan bir konsey 
kurmak için 1996’da Yükseköğretim Ulusal Konseyi Yasası; (b) 1971 tarihli 
Üniversiteler ve Üniversite Yüksekokulları Yasası, yasa devlet üniversitele-
rini özelleştirmeyi sağlamak ve devlet üniversitelerinin yönetimini modern-
leştirmek için, 1996’da değiştirilmiştir; (c) yükseköğretim, öğrenci kredi fonu 
ajansı kurmak için 1997’de Ulusal Yükseköğretim Fon Kurulu Yasası ve (d) 
1996 tarihli Ulusal Akreditasyon Kurulu Yasası. Sonuncu yasa, bütün Ma-
lezya yeterliliklerini birleştirmek ve düzen vermek için Malezya Yeterlilikler 
Çerçevesi’ni geliştiren 2007 tarihli Malezya Yeterlilikler Kurumu Yasası’na 
öncülük etmiştir. Yükseköğretim sisteminde bu tür reform çabalarına rağ-
men, Bumi Patra yanlısı pozitif ayrımcılık politikası yürürlükte kalmıştır.

2004 ile 2009 arasında, Times Higher Education-QS Dünya Üniversite 
Sıralamaları SUÜ’yü dünyanın en iyi 20’si (2004, 2005 ve 2006) ve en iyi 
30’unda (2008 ve 2009) gösterdi. 2004 ile 2008 arasında MÜ gittikçe daha dü-
şük sıralara, 89. sıradan 230. sıraya (2009’da 180.) geçti. Medyada sıralamala-
rın fazlasıyla gösterilmesi ve MÜ’nün düşüşünün idrak edilmesi eylem çağ-
rısı ile birlikte kamu sorgulamasına neden oldu. MÜ’nün yöneticilerinden 
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birinin ilk eylemi, kurumsal hedeflerin ve süreçlerin revize edilmesi oldu. 
Yeni İktisadi Politika’nın uzun vadeli hedeflerini bir kenara koymadan, yö-
netim 2000’li yıllarda, yetenek havuzunun var olan öğrenci kota düzeyinin 
ötesine genişletilmesi ve işe almada içe dönük politikalar izlenmesinin ge-
reğini kabul eden yeni kurumsal hedefler geliştirdi. 2002’deki geçerli sınav 
sonuçlarına dayalı öğrenci kabulünde değişimin meritokrasi politikasına 
doğru olması, yetenek ağı genişletilmesi konusuna bir yanıt oldu. MÜ’nün 
misyonu “ araştırma, yenilik ve yayında uluslararası tanınmış bir yükseköğ-
renim kurumu” haline gelmeyi içemektedir (MÜ 2008, 21). Yeni öncelikler 
ek zorluklar getirmiştir.

Malezya’da pozitif ayrımcılık politikalarının uygulanmasının yükseköğ-
retime zarar verdiği, Malezya’nın ekonomik olarak rekabet edebilirliğini 
baltaladığı ve bazılarını (başta Çinli ve Hindistanlılar) Singapur gibi daha 
meritaokratik ülkelere sürüklediği yaygın bir kabuldür. Bu arada hükümet, 
Yeni İktisadi Politika’nın yerine alan Yeni İktisadi Modeli duyurmuştur 
(Ulusal Ekonomik Danışma Konseyi [NEAC], 2010). Malezya’yı 2020’ye 
kadar yüksek gelirli bir ekonomiye dönüştürme ve kişi başına düşen mil-
li geliri 7,000 dolardan 15,000-20,000 dolara çıkarmayı ümit eden hedefle 
Yeni İktisadi Model, ülkenin ekonomik rekabet edilebilirliğini artırmak için 
sert ekonomik reform politikaları oluşturmayı planlamaktadır. Yeni İktisadi 
Model’i hazırlıyanlar “yetersiz yenilik ve yaratıcılığı” ve “uygun bir şekilde 
yetenekli insan sermeyesi kıtlığını” şu an ağır ilerleyen ekonomik büyüme-
ye (NEAC 2010,22) ve bilgi ekonomisinde yer alma yetersizliğine katkı sağ-
layan önemli etmenler arasında olduğunu tespit etmiştir.

Dil Politikası

Bağımsızlık sonrasının ilk başbakanı Lee Kuan Yew, Singapur okul siste-
mi içerisinde anadili mevcut tutarak hem etnik kökenli bütün vatandaşları-
nı bağlayan hem de Singapur’u dünya ekonomisine bağlayan ortak bir dil 
olarak İngilizce’ye özel bir önem verdi. Anadilden ayrı olarak, ortaöğretim 
düzeyindeki öğrenciler Fransızca, Almanca ve Japonca çalışmaya karar ve-
rebilir ve Eğitim Bakanlığı Dil Merkezi okulların kapsamadığı birçok ek dil 
için bedava dil eğitimi sağlar. Sistem genelinde eğitim dili olarak İngilizce 
ile birlikte okul seviyesindeki dil çeşitliliği SUÜ mezunlarını uluslararası ka-
tılıma iyi bir şekilde hazırlar. İngilizce yeterlilik koşulu SUÜ’de tartışmaya 
hazır değil ve bu politika onun uluslararası amaçlarına da hizmet etmiştir.

Malezya’da, ana hükümet okullarında eğitim dili 1971’de, ilkokul-
da Çince (Kuzey Çin lehçesi) ve Tamilce koşuluyla, İngilizce’den Bahase 
Malezya’ya değiştirildi. Ortaöğretim seviyesinde, sadece Bahasa Malezya, 
hükümetin provizyonu altındadır. Çinli öğrenciler, bu anaakım yola kay-
mayı ya da özel, genellikle iyi yönetilen Çin ortaöğretim okullarını devam 
etmeyi, (yaklaşık 60 okul), tercih etmektedir. Ortaöğretim düzeyinde Tamil 
okulu yoktur. Bütün okullarda, İngilizce branş olarak öğretilmektedir ve 
öğretmen tümü yeteri kadar eğitimli değildir.
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Siyasi gereklilik İngilizce’den Bahasa Malezya diline geçme programını 
hızlandırmış, uygulamayı, 1983 yerine 1970’lerin ortasına aldı (Chai 1977). 
Akademik personel ve öğrenciler eşit ölçüde yetenekli değildi ve ders ki-
tapları ve başvuru kaynakları gibi altyapısal destek İngilizceydi. Toplu dil 
eğitim programları, karmaşayla birlikte, İngilizce metinleri Bahasa Malezya 
diline çevirmek ve yeni ders kitapları yazmak için yürürlüğe kondu.

Malaylar, özellikle kırsal alandakiler, dildeki hızlı değişiklikten faydalan-
dılar. Ancak, bu politikanın kısa vadeli sonucu, Malay öğrenciler arasındaki 
ileri seviyedekiler dışında, birçoğunun İngilizce ile ilgilenmede yetersizliği 
ve isteksizliğiydi. Şu an araştırma, yayın, bilimsel konuşma ve elektronik 
iletişimin küresel dili ve hareketliliği artırma aracı olan İngilizce ile yürüye-
cek fırsatlar kayboldu. Öğrenciler ders notu çıkarmada İngilizce metinler, 
dergiler ve referans kaynaklarına başvurmada isteksiz oldu. Bahasa Malez-
ya dili beraberinde Malay dili, kültürü ve tarihine ilgiyi getirmiş olup, as-
lında bu eğilim belirli akademik uzmanlık ve mali destek modelleriyle her 
halükarda meydana gelecekti. Öğretim ve araştırmayı uluslararasılaştırma 
çabaları, İngilizceyi güçlendirmek ile ulusal dil olan ve Malay ırkının dili 
olan Bahasa Malezya dilini desteklemek arasındaki gerginliğe yenilenmiş 
bir odak noktası getirmiştir. Siyasi tedbirler yaygın İngilizce kullanımını 
desteklemediği sürece, genç Malezyalıların küresel bilgi oluşumuna katı-
lımları sınırlı kalmaya devam edecektir.

Aynı zamada, 60 civarında bağımsız Çin ortaöğretim okuluna başvura-
rark son derece rekabetçi giriş sınavlarına katılanların sayısında ciddi bir ar-
tış olmuştur. Malaylı ve Hindistanlı aileler giderek artan şekilde çocuklarını, 
disiplinli ve nitelik olarak üstün olduklarını düşündükleri Çin okullarına 
kaydettiriyorlar. Buna ek olarak, Mandarin dilinin öğrenilmesinin, çocukla-
rına, Çin’in güçlü iş dünyasında iş bulmada avantaj sağlayabileceğine inan-
maktadırlar. Malazya’daki birçok özel üniversite, SUÜ (1998’den beri), ve 
yaklaşık 100 yabancı kurum kabul için, bitirme sınavını –Birleşik Eğitim Ser-
tifikası– kabul etmekte. Çinli eğitim grubundan yapılan başvurulara ceva-
ben, Malezya hükümeti, sertifikanın devlet üniversitesi kademelerine kabul 
için yeterlik verilmesini gözden geçirmeyi, Bahasa Malezya dili niteliklerine 
erişmiş olma temel kriteriyle, kabul etti (The Sun 2010, 3).

Finansman

Araştırma yerine temel olarak öğretime odaklanan çok amaçlı üniver-
sitelerle karşılaştırıldığında, dünya çapında üniversiteler, istikrarlı ve üst 
düzey mali destekle nitelendirilirler. Kurumun geçmişinde kendi kaynak 
yaratma başarısıyla desteklenen hükümetin sağlam mali desteği, takdir edi-
len araştırma üniversitelerinin mali deneyimini gösterir.

Singapur hükümetinin eğitime mali taahhütü 1962’den beri yaklaşık 
aynı oranda –GSMH’nin yüzde 3’ü civarında– kalırken, üniversite eğitimi-
ne giden kamusal eğitim harcamasının oranı 1962 ile 2007 arasında yüzde 
10.8’den yüzde 19.8’e tırmanmıştır. Mutlak veriler ışığında, bu oran 2007 
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için yaklaşık 1.31 milyar dolara karşılık gelir ve üç üniversitenin hepsinin 
güçlü bir hükümet mali destek temeline sahip olduğunu gösterir. 2008-09 
‘da SUÜ’nün yıllık işletme bütçesi, işletme bütçesinin yüzde 58’ini teşkil 
eden hükümet yardımlarıyla, 1990’da 278,72 milyon dolardan, 1.55 milyar 
dolara ulaştı (SUÜ 1990, 2009). 2008’de, MÜ’nün toplam 280 milyon dolar-
dı ve bu gelirin yaklaşık yüzde 68’i federal hükümet yardımlarından geldi 
(MÜ 2009). Çeşitli ücretler yüzde 11’ini, yatırım geliri yüzde 10’unu, yar-
dımların amortisman payı yüzde 5’ini ve diğer gelirler yüzde 6’sını oluştur-
muştur (MÜ 2009, 298).

Malezya’daki eğitim için kamu harcamaları belli bir dönem bütçesinin 
yaklaşık yüzde 25’ini oluşturmuşsa da, mutlak miktar açıkça Singapur ile 
karşılaştırılbilir değildir. Yüksek oran, eğitim için güçlü bir hükümet ta-
ahhütü göstermesine rağmen, kurumsal bütçe uygulamalarındaki verim-
sizlikler, bu kısımda daha sonra tartışılacağı gibi, fon kullanımını idealin 
altına getirir. Dahası, Malezya’nın ekonomisi, bölgedeki ülkelerin ekono-
milerinin genişlemesine ayak uyduramamıştır. Tablo 5.2, Çin Hong Kong 
ÖİB; Kore; Malezya ve Singapur’da 1970 ile 2005 yılları arasında kişi başı-
na düşen GSMH’de artışını göstermektedir. Kore 1970’de Malezya’nın ge-
risindeyken, 2005 itibariyle kişi başına düşen milli geliri Malezya’nınkinin 
üç katından daha fazla artmıştır. Singapur’un kişi başına GSMH’si 1970’te 
Malezya’nın iki katından fazlaydı ve 2005 itibariyle miktar, beş kattan fazla-
ya çıkmıştır. Bu rakamlar, bütün sektörlerde mevcut olan finansal kaynak-
ları düşük düzeyde demektir.

Tablo 5.2 Malezya; Güney Kore; Hong Kong ÖİB, Çin; ve Singapur’da Kişi Başına Düşen 
Milli Gelir, 1970 ve 2005

Ekonomi Kişi Başına Düşen YGSH  
(para birimi Amerikan doları)

Kişi Başına Düşen YGSH  
(para birimi Amerikan doları)

Malezya 394.1 5,141.6

Güney Kore 278.8 16,308.9

Singapur 913.8 26,892.9

Hong Kong ÖİB, Çin 959.2 25,592.8

Kaynak:  IMF 2009

Malezya’da eğitime yapılan kamu harcamalarının çeşitli alt sektörlere 
dağılımının tutarlı bir ölçü sergilememesi planlamacılar için endişe konu-
sudur. 1970 ile 2006 arasında, eğitime yapılan kamu harcamasının tama-
mı, GSMH’nin yüzdelik cinsinden, 1970’te yüzde 3.98’ini oluşturmuştur, 
2002’de yüzde 7.66 ile doruğa çıkmış daha sonra 2006’da yüzde 4.67’ye düş-
müştür. Etki, kamu harcamalarının herbir yükseköğretim öğrencisi için (kişi 
başına düşen GSMH’nin yüzdesi olarak) 2002’de yüzde 97.83’ten 2006’da 
59.72’ye azalmış olmasında görülmektedir (IMF 2009). Aynı yıl, SUÜ’deki 
yıllık öğrenci harcaması, Singapur ve Malezya’da farklı yaşam maliyetle-
ri göz önüne alındıktan sonra bile, MÜ’den daha yüksektir (4,053 dolar). 
2006’da, yaşam maliyeti Malezya’dan sadece yüzde 1.3 kat daha fazladır 
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(IMD 2006). Azalan tahsisler kurumsal gelişim için daha az mali desteğe dö-
nüşmektedir. Bu eğilim, zaman içerisinde tutarlılık göstermeyen araştırma 
tahsisleri için de geçerlidir.

MÜ öğrenci ücretlerine bir hayli sübvanse edilmekltedir; sadece 0.94 
milyon dolar ya da 2008 işletme bütçesinin yüzde 3’ü harç ücretlerinden 
gelmiştir. 2008’de SUÜ’nin harç geliri, işletme bütcesinin yüzde 16.6’sıydı. 
Her iki üniversitede, yerel ve uluslararası lisans ve lisansüstü programlar 
için ortalama yıllık ücretlerin karşılaştırılması, SUÜ’nün yerel öğrenci harç-
larını daha çok maliyeti karşılama üzerine temellendirdiği gözlemlenirken, 
MÜ’de yerel öğrencilere yüksek sübvansiyon göstermiştir. Ekonomi lisans 
derecesi için Malezya hükümeti tarafından herbir yerel öğrenciye yapılan 
yıllık harç yardımı şu an 4,783 doların biraz altındadır. Tıp öğrencileri için, 
yıllık öğrenci harç ücreti 780 dolarken, hükümetin herbir yerel öğrenci 
için yıllık harç yardımı 9,856 dolardır (Fernandez–Chung 2010). SUÜ’de, 
2009’da, beşeri bilimler lisans programı için ortalama yıllık yerel ve ulusla-
rarası öğrenci harç ücreti sırasıyla 4,560 dolar ve 6,840 dolardır –SUÜ Kayıt 
Ofisi’ne göre. Dünya genelinde belirsiz bir ekonomik büyüme bağlamı ve 
sürekli artan yükseköğretim masrafları bünyesinde, şu anki sübvansiyon 
düzeyleri uzun vadede sürdürülemeyebilir: daha iyi maliyet paylaşımı stra-
tejilerinin teşvik edilmesi gerekmektedir.

MÜ’nün kaynak yaratma kapasitesi hükümet tahsisleri ile öğretim har-
caması gereksinimleri ve uluslararası düzeyde akademik araştırmayı karşı-
lamak için istenilen düzey arasındaki boşluğu dengelemekten acizdir. Gelir 
kaynaklarını artırmak ve çeşitlendirmek için stratejiler, 2008’de 124 milyon 
dolar olan (MÜ’nün Bursiyer Ofisine göre), henüz yeni, bağış fonunu kur-
mayı, danışmanlık sözleşmeleriyle geliri artırmayı (2008’de yıllık gelir yüz-
de 0.89) ve piyasaya yönelik yeni programlar düzenlemeyi içermektedir. 
MÜ’de kaynak kıtlığının kötüye gitmesi, özel üniversiteler arasında fonla-
rın dağıtılmasında, esasen tarihi ve müzakere edilmiş bir artan maliyet yak-
laşımı (girdilerle bağlantılı) olan, hükümetin finansman tarzının katılığıdır. 
Maaş düzeyleri ve ücretler gibi anlaşmaya varılmış maddeler, kuruma çok 
az esneklik bırakır ve MÜ harcamaların kabul edildiği gibi gerçekleştirildi-
ğini kanıtlamak için Ekonomi Bakanlığına aylık bilanço sunar. Bu uygula-
ma, çıktı odaklı bütçe tahsisi şeklinde işleyen 1997 tarihli Değiştirilmiş Büt-
çelendirme Sistemi’e rağmen, geçerlidir. Süreç içerisine gecikmeli kurulan 
yaklaşımın, değişime hızlı bir şekilde cevap vermek için hem verimliliğe 
hem de kurumsal çevikliğe zarar verme dezavantajı vardır.

Üniversite İşletme ve Yönetiminin Karşılaştığı Zorluklar

1962’den by yana geçen onlarca yıl SUÜ ve MÜ’nün idare, yönetim ve 
tüm organizasyonunda karşılaşılan karmaşanın düzeyinde büyük bir deği-
şim getirdi. Üniversite yöneticiliği, şu an evrensel olarak kabul edilen eko-
nomik büyüme ve eğitim arasındaki derin bağlantıya uyum sağlamak zo-
runda kalmıştır. Çoğunlukla bürokratik bir kamu hizmeti geçmişine sahip 
kurumsal işletmeci ve yöneticiler, endüstriyle çalışmak ve birleşik üretimde 
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işbirliği yapmak için daha fazla girişimci olmayı ve fazlasıyla gelişmiş ve 
yüksek teknolojili elektronik gereçlerin arka planına karşı ürünleri ticari-
leştirmeyi öğrenmek zorunda kalmıştır. Yönetim, müfredatın güncellen-
mesi ve ince ayarının yapılması, pedagoji ve büyüyen ve değişen alanları 
karşılaştırmak için değerlendirme tekniklerinden sorumlu olmak zorunda 
kalmıştır. Ekonomik büyüme, yeni bilgilerin oluşturulmasıyla birlikte, yerel 
olarak olgunlaşmış inovasyonları canlandırma ihtiyacıyla, kurumları öğre-
tim öncelikli rolünü sürdürmekten hem öğretim hem araştırmayı sürdürme 
şeklinde değiştirmeye itti. Araştırmada önemli bir rol alacak politika deği-
şikliği, SUÜ’de MÜ’ye göre, daha fazla kaynak yoğunluğu ve çıktılarla uy-
gulanmıştır.

Üniversitelerin işlevsel hedeflerinin değişen doğası, yeni fakülteler, ens-
titüler, merkezler ve büyüyen öğrenci ve personellerdeki zorlayıcı fiziksel 
ve lojistik değişikliklere eşit bir şekilde paralel gitmiştir. Ayrıca, her iki üni-
versite de, akademik ve araştırma görevlileriyle birlikte öğrencileri uluslara-
rasılaştırma politikasını, böyle politikaların programlar, mali ve insan kay-
nakları üzerindeki etkisini hesaba katarak, geliştirmek zorunda kalmıştır.

Dış yükseköğretim ortamı aynı şekilde değişmiştir. Monopol durumun-
dan ortaya çıkan iki üniversite, diğer yükseköğretim kurumları kuruldukça, 
insan ve mali kaynaklar için rekabete dayalı stratejiler geliştirmek zorunda 
kalmıştır. Malezya 20 devlet üniversitesine sahipken Singapur 3 devlet üni-
versitesine sahiptir. Her iki ülke de, pek çok eşleştirme programlarına ve 
uluslararası üniversitelerle ortaklığa ev sahipliği yapmaktadır. Singapur, 
İşletme Yönetimi Avrupa Enstitüsü (INSEAD) ve Chicago Üniversitesi gibi 
öncü yabancı üniversiteleri çekerek kendini bölgesel merkez olarak ko-
numlandırmıştır. Malezya’da, hareketli, özel eğitim katmanı da beş yabancı 
üniversitenin bölümleriyle büyümüştür –Avustralya’dan Curtin Teknolo-
ji Üniversitesi, Monash Üniversitesi ve Swinburne Üniversitesi ve Birleşik 
Krallık’tan Nottingham Üniversitesi ve Newcastle Üniversitesi.

Üniversite işletmesi ve yönetimi böylesine geniş ve derin değişimlerle 
uğraşmak için nasıl mekanizmalar geliştirmiştir ve kurumsal gelişim üze-
rindeki etkisi nedir? İki üniversite hangi açıdan bu değişimlere adapte ol-
mak için çevikliği benimsemiş veya geliştirmiştir?

Üniversite İşletme ve Yönetişimi

Singapur Malezya’dan ayrıldıktan sonra, Malaya Üniversitesi’nin Sin-
gapur yerleşkesi, Singapur Üniversitesi olarak yeniden adlandırılmış ve 
Singapur Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet üniversitesi olarak kurulmuş-
tur. MÜ gibi, Singapur Üniversitesi de, kabine tarafından atanan başkan 
yardımcısı ve hükümet tarafından atanan kamu –ve özel– sektörlü bir üni-
versite konseyi tarafından denetlenen, üniversitenin stratejik yönetimiyle, 
yasal bir yapı olarak kurulmuştur. Hem Singapur hem de MÜ’de, öğretim 
kadrosu ve yönetici personel devlet görevlisiymiş gibi muamele görmüş ve 
maaş düzeni kamu sistemininkine sabitlenmiştir. Bu yönetim sistemi Singa-
pur Üniversitesi Singapur Ulusal Üniversitesi olduğu zaman devam etmiş 
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olsa da, yıllar geçtikçe üniversite yönetimine daha fazla özerklik verilmiş, 
2000’li yılların ortalarında özelleştirme ile sonuçlanmıştır. Bununla birlik-
te, üniversite yönetim uygulamalarında Birleşik Krallık modelinden Birle-
şik Devletler modeline doğru aşamalı bir değişim vardır. Örneğin, öğretim 
kadrosu kıdem yapısı okutman, kıdemli okutman ve diğer pozisyonların 
olduğu İngiltere sisteminden Amerikan sistemine geçmiş ve “vice chancel-
lor” (rektör) unvanı “president” (rektör) olarak değiştirilmiştir.

1962 ile 1970lerin ortası arasında, MÜ’deki politika düzeni ve karar ver-
me, SUÜ’deki gibi, özel sektör ve hükümetten temsilcilere [hükümet Eğitim 
Bakanlığı’nı içerir, daha sonra Yükseköğretim Bakanlığı olmuştur (2004’te 
kurulmuştur)] sahip olan Üniversite Konseyi’nin işlevlerindendir. Yükse-
köğretim Bakanlığı rektörü, rektör de dekanları atar. Merkezileşmiş siste-
min durağanlığı, güçlü bir dünya çapında üniversiteye özerkliğin getirdiği 
daha önce bahsedilen çevikliği bırakarak, MÜ yönetiminin kendi çıkarına en 
uygun şekilde hareket etmesini engellemiştir. Yükseköğretim Bakanlığı’nın 
merkezi bir birimi bütün bölümler genelinde öğrencilerin seçimi ve dağıtı-
mıyla ilgilenir. Yeni programlar ve ders içeriğinin yenilenmesi için, ki içeri-
ğin yüzde 30’u yenidir, hükümet onayı gereklidir. İşe alım, işten çıkarma ve 
maaş kararları Yükseköğretim Bakanlığı’ndan tamamen bağımsız değildir 
ve bu durum üniversite yönetiminin, verimsiz personeli değiştirmesini ve 
verimli personeli ödüllendirmesini zorlaştırmaktadır. Geçen on yıl içerisin-
de bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Yerleşke faaliyetleri, doğası gereği 
siyasi olanlar hariç, yeniden canlanmanın keyfini yaşamıştır. Yeni yönetim 
tarafından 2009’da başlatılan yenilikçi harekette, dekanlık için açık seçim 
vardı (sadece dört fakültede yapılmıştır).

Yeni İktisadi Politika, yoksulluğu azaltmayı başardı ve etnik ekonomik 
dengesizlikleri ciddi anlamda ele aldı. Ancak, uygulanması, iş yapmanın 
maliyetini artırdı çünkü “rant peşinde koşma, kayırma... ciddiyetle ele 
alınması gereken yaygın bir yozlaşmaya neden olmuştur” (NEAC 2010,7). 
Güven elde etmeye çalışmada ve şeffaflığı,hesap verebilirliği ve yönetimi 
iyileştirmede personel terfi kriterleri ve iç ve dış akademik denetçilerin de-
ğerlendirmeleri gibi üniversitelerin yönetim prosedürleri, bilgilendirmenin 
az olduğu veya hiç olmadığı tartışmalardan daha açık tartışmaya geçerek, 
her üniversitenin elektronik ağında şu an gösterilmektedir (2009’dan itiba-
ren). Böyle uygulamalar, kişisel ilişkiler üzerine kurulu kararlardan anlaş-
maya varılmış kurumsal hedeflere ve bireysel başarıya geçerek, üniversi-
tenin yönetsel ve akademik kültürünü değiştirmede potansiyele sahiptir.

Liderlik

1962 ile günümüz arasında, SUÜ bu dönem içinde sadece beş rektör-
le – çoğu uluslararası itibarı olan saygıdeğer biliminsanlarıdır– makamda 
sürekliliğin değerini göstermiştir. Bu deneyim, yine aynı dönemde, sadece 
bazısı üstün biliminsanları olarak tanınan ve ikisi akademi dışından gelme 
kıdemli devlet memuru olan 10 rektörlü MÜ ile çelişir. Bazıları üç yıllık gö-
rev süresinin bir yılı görevde kaldı ve en az ikisi ilk bir yılı tamamlamadı. 
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Az bir kısmının, bir hayli siyasi ortam üzerinden büyük, karmaşık eğitimsel 
kurumu yönetmede yeterli deneyimi vardı. Bu yüzden, birçoğu yönetsel, 
akademik ve mali özerkliği pek umursamadan, katı hükümet rehberliğine 
aşırı derecede bel bağlamıştır.

Malezya’nın önde gelen üniversitelerinin yetersiz küresel dereceleri-
nin beraberinde getirdiği olumsuz propaganda sonrası hükümet yetkilileri 
2008’de, hükümet bağlantılı başarılı bir üniversiteden, performans sicili ka-
nıtlanmış bir rektör atayarak MÜ’ye yeni bir yönetim oluşturdular. Rek-
törün kurumsal değişim programı, bilim kültürüne odaklanarak, başarılı 
uluslararası araştırma üniversitelerinin politika ve uygulamalarıyla, bir da-
hili yeniden düzenlemeyi beraberinde getirme girişimini yansıtmaktadır. 
Yenilikçi görüşleri için hem yönetici hem de akademik personelin desteğini 
kazanmak onun için önemli bir zorluktur.

Stratejik Planlama

1980lerin başlarında, SUÜ, profesyonel derslerde –mühendislik, mimar-
lık, inşaat ve gayrimenkul yönetimi gibi– büyümeyi sağlamak için birçok 
geleneksel dersi kapatma politikasını takip etmiştir. Yüksek düzey işçi ge-
reksinimleriyle ilgili geçerli hükümet politikaları, mezun işsizliğini azalt-
mak için sürekli arz talep gözetimi yaptıkça, üniversite kabullerini bilim ve 
teknoloji bazlı alanlarda etkilemeye devam etti. Daha yakın yıllarda, ekono-
minin değişen ihtiyaçlarına cevaben, SUÜ, Lee Kuan Yew Kamu Politikası 
Okulu gibi yeni okullar ve biyomühendislik gibi çok disiplinli programlar 
başlatmıştır. MÜ’nün stratejik planlaması öğrenci giriş düzeyine odaklan-
mıştır; Yeni İktisadi Politika’da yer alan,dağılım yüzde 55 Bumi Putra ve 
yüzde 45 Bumi Putra olacak şeklinde kurulmuştur ve amaç, derslere kayıt-
ları kapatmaktansa bilim, teknolojinin ulusal öncelik alanlarında ve profes-
yonel program kabullerinde Bumi Putra kabul sayısını artırmak olmuştur. 
Yükseköğretim Bakanlığı’nın bilim ve teknoloji programlarıyla beşeri bilim-
ler programları arasında 60’a 40 dağılım hedefi bir klavuz olmaktadır.

Özerklik ve Değişime Cevap Verebilirlik

2006’da Singapur’da hükümet SUÜ’nün özelleştirilmesi yasasını ge-
çirdikten sonra, yasa, SUÜ’nün küresel rekabet zorluklarını daha iyi kar-
şılaması için 1990ların sonlarında başlayan örgütsel dönüşüm sürecini 
hızlandırmasını için daha fazla özerklik sağladı. Örneğin, SUÜ, yabancı 
ülkelerden öğretim üyesi işe almak için 2006’dan önce tazminat paketi sun-
maya çoktan başlamışsa da, özelleştirme, üniversiteye, kar amacı gütmeyen 
organizasyon olarak, araştırma yardımlarına cömert bir başlangıç sağlama 
ve iyi araştırmacılar için ilk yıllardaki öğretim yükünü azaltmayı kapsayan 
teklifleri şekillendirmede, daha büyük esneklik sağlamıştır. Ayrıca, yüksek 
piyasa talebi alanlarında (örneğin medikal ve finans) öğretim kadrosu için 
piyasa düzenleme ödeneği ve uluslararası araştırma komiteleri vasıtasıy-
la dekanları ve bölüm başkanlarını işe alma gibi kurumsal uygulamalarda 
SUÜ’nün liderlik ve idare esnekliğini daha da artırmıştır.
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SUÜ’ye verilen özerklikteki aşamalı artış, yeni fırsatlara temkinli olarak 
ve çabucak tepki vermesini sağlamıştır. SUÜ belirlenen ihtiyaçlara cevaben, 
örneğin, görece hızlı bir şekilde, nanateknoloji ve interaktif dijital medya 
gibi geniş kapsamlı disiplinlerarası yeni programlar geliştirmiştir. Eğitimsel 
yaklaşımların çeşitliliğini desteklemek için, var olan İngiliz modeli lisans tıp 
fakültesini genişletmeye devam ederken, Amerikan lisans sonrası eğitim ve 
araştırma bazlı okul modeli üzerine kurulu yeni bir tıp fakültesi (Ameri-
ka’daki Duke Üniversitesi’nin işbirliği ile) kurmuştur. Yerleşke genişleme 
programının bir parçası olarak, İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi ve 
Oxford Üniversitesi’nin yüksekokul sisteminin elementleri uyarlayarak 
yeni bir yüksekokul konut sistemi de geliştirmiştir.

Malezya’da Yükseköğretimin Özelleştirilmesi Yasası, 1997’de çıktı. SUÜ 
örneğinde olduğu gibi, yasa, karar alma sürecindeki bürokratik engelleri 
ve gecikmeleri azaltarak, üniversitelerin kendilerini tüzel kuruluşlar olarak 
yönetmelerini sağlayacaktı. Önemli özellikler arasında, yükseköğretim ku-
rumlarında mali özerkliği güvence altına almak; ünversite rektörlerini, de-
kanlarını ve enstitülerin başkanlarını tayin etme özgürlüğünü ve öğrenci-
leri seçme özgürlüğü vardı. Ancak, üniversite özerkliğine kapıyı açmış olan 
yasal çerçeve hiçbir zaman tam olarak uygulanmadı. Gösterilen resmi ge-
rekçe, 1997 mali krizini takip eden paran sıkıntısının yaşandığı bir ortamda 
üniversitelerin devlet finansmanı olmadan faaliyette bulunmasının müm-
kün olmayacağı şeklindeydi. MÜ kendi kendini yönetme fırsatını kaybetti 
ve eleştirileri kendi üzerine çekerek hükümet politikası ve alınan kararların 
uygulayıcısı olarak devam etti:

Üniversite özerkliği Malezya’da sistematik olarak yıpratılmıştır. İlk başlarda be-
lirli bir özerklikten yararlanan Malaya Üniversitesi, şu an hükümet tarafından 
doğrudan olarak kontrol edilen veya güçlü bir şekilde etkilenen daha genç üni-
versitelere katılmıştır. Üniversite personeli ve öğrencilerinin temel özgürlükleri 
etkili bir biçimde kontrol altına alınmıştır... Bu yüzden, yerel üniversitelerin ka-
litesinin ve standartlarının kötüye gidiyor olması şaşırtıcı değildir (Ali 2009,266).

1980’ler ve 1990’lar, küresel teknoloji patlamasının başlatıcısı oldu. Tek-
nolojik anlayış, vizyon, kaynaklar ve beceri yetersizliği nedeniyle, MÜ –ve 
aslında hükümet– yeni teknolojiden yararlanmak üzere tedbirleri uygula-
mak için sistemik ve kurumsal seviyede yeteri kadar hızlı hareket etme-
di. Örneğin, eğitim yönetimi bilgilendirme sistemi, her koşulda ne yazık 
ki yetersiz. Kurumsal düzeyde, MÜ’de öğrenci ve personel veri tabanı, ve 
Eğitim Bakanlığı’nda bütün bir ülke veri tabanı elektronik biçimde sade-
ce 2002’den sonra mevcut olmuştur. Bu modernleşme, 2004’te kuruluşuyla 
Yükseköğretim Bakanlığı tarafından devam ettirilmiştir (Yükseköğretim 
Bakanlığı 2005, 2006, 2007). Araştırma faaliyetleri arttıkça ve daha gelişmiş 
hale geldikçe, yüksek seviyeli bilgisayar performansı ve etkili veri tabanı 
yönetiminin, araştırma ortamının zaruri yapı taşı haline geldiği yönünde 
büyük bir kabul vardır.
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Ortaöğretim ve Yükseköğretime Hazırlık

Hem Singapur’da hem de Malezya’da, hükümet destekli okullar, ortak 
sınavlara giden, merkezi, ortak bir müfredatı takip eder. Singapur ortaöğre-
tim sistemine uluslararası tanıklık, ülkenin TIMSS’de (Trends in Internatio-
nal Mathematics and Science Study) tekrarlanan başarılı performanslarıyla 
teyit edilmektedir. Örneğin, 13 yaşındaki çocuklar arasında, Singapur, 1995 
ve 2003’teki en son TIMSS dönemlerinde hem matematik hem de fende sı-
rasıyla üçüncü ve birinci olmak üzere üst sıralarda yer almıştır (Salmi 2009). 
Malezya, 1999’da (28 ülke), 2003’te (44 ülke) ve 2007’de (49 ülke) TIMSS se-
kizinci sınıf değerlendirmesine katıldı. Malezya’nın performans sıralaması 
1999’dan 2003’e düzeldiyse de (Dünya Bankası 2007, 48), 2007’de matematik 
ve fendeki ortalama skor Singapur’un (sırasıyla 474’e 593 ve 471’e 567) ve 
gelişmekte olan diğer Doğu Asyalı ekonomilerin skorlarının önemli ölçüde 
gerisinde kalmıştır.

Sınavlar için öğrencileirn tercih seçeneklerini genişleten Singapur’da-
ki okul müfredatı, incelenmiş ve gözden geçirilmiştir; 2007’deki A düzeyi 
müfredatı yerinde bir örnek olur. Öğrencileri, disiplinlerin ötesine geçmek 
üzere gereksinimi oluşturarak bilginin inşası ve doğasıyla karşı karşıya bı-
rakmak için, yeni bir konu, bilgi ve araştırma tasarlandı. Üniversiteye ka-
bul edilmek için öğrenciler, bilgi ve araştırma süreci veya genel bilgiyi test 
eden genel yazılıdan geçmelidir. A–seviyesi grubunun yaklaşık yüzde 25’i 
Singapur’un üç üniversitesinden birinde yer edinir.

Okulda işe geçiş üzerine boylamsal araştırma, Malezya’da öğrenciler 
okuldan ayrıldıktan yedi yıl sonraki deneyimlerini inceledi. Kamu eğitim 
sisteminin, yaratıcı düşünmeyi ve seçkinliği teşvik eden ve geliştiren bir sis-
tem yerine “ortalama bir öğrenci için büyük ölçüde ezber bazlı öğrenme ta-
sarlamaktan sorumlu olmuştur” (Nagaraj ve ark. 2009). Araştırma bulguları 
dinç ve yaratıcı düşünce yerine ezbere dayalı öğrenmenin sınavlarda başarı 
için önemli faktör olmasıyla birlikte sistemin, yanlış cevap vermeyi, uydum-
culuğu ve tekdüzeliği teşvik etme korkusunu geliştirdiğini göstermektedir 
(Wong 2004, 159–60). Ezebere dayalı eğitim, ezbercilik, uydumculuk ve 
tekdüzelik, yaratıcı düşünmenin gelişimini değil isteksizlik riskini artırır 
(Economist 2000). Mezun olmuş yüksek performanslı gelecek araştırmacı-
ları için Malezya’nın planlarını gerçekleştirmesi beklenen yükseköğretime 
başlayan kişiler için bu bulgular iyiye işaret etmemektedir.

Lisans, Lisansüstü ve Uluslararası Öğrenciler

Dünya çapındaki araştırma üniversitelerinin esas önemli öğeleri öğren-
ciler ve öğretim üyeleridir. Uluslararası güçlü araştırma üniversiteleri bir 
hayli seçici, ulusal ve uluslararası alanda en iyi ve en başarılı öğrencileri 
kabul eden, lisans kayıtlarına kıyasla lisansüstü kayıtlarını artıran ve dünya 
genelindeki bir yetenek havuzundan yüksek performanslı öğretim üyeleri-
ni işe alan üniversiteler olarak bilinir
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SUÜ geleneksel olarak öğrencileri 12 yıllık eğitim sonunda A düzeyi 
sınav sonuçları temelinde kabul etmiştir. Çeşitli bölümlerin yeterlik ge-
reksinimleri popüleritelerine göre değişse de, genel eğilim, yıllar geçtikçe 
özellikle yüksek talepli dersler için –tıp, hukuk ve işletmedeki dersler gibi– 
artan sıkışıklık olduğu yönündedir. NUS yaratıcılığa odaklanarak, akıl yü-
rütme yeteneği, eleştirel düşünme ve liderlik potansiyeli gibi özelliklerin 
Akademik Yeterlik Sınavı 1’deki skorların toplamı aracılığı ile göz önüne 
alındığı daha bütünsel bir yaklaşımı 2003’te benimsedi. Akademik Yeterlik 
Sınavı, analitik ve problem çözme yeteneklerini ölçer ve bonus puanlar ders 
dışı etkinliklere katılımları için kayıt kararında ödül olarak verilmektedir. 
Ayrıca, bölümlerin, akademik notların ötesinde alanlarda üstün olan aday-
lar için belirli bir yüzdede yer ayırması sağlanmaktadır.

Sağlam ortaöğretim, SUÜ’de, 1962’de 2,149 lisans ve lisansüstü öğren-
ci sayısından 2000’de 29,761’e doğru sürekli artan kayıtlarla birlikte (SUÜ 
1962, 2000), üniversitenin kabul ölçütlerini karşılayan lise mezunları verdi. 
Kabul ölçütleri giderek daha sıkılaştığı halde özellikle Malezya, Endonez-
ya, Çin ve Hindistan’dan akademik yönü güçlü yabancı öğrenci oranı da 
yıllar geçtikçe artmıştır. 2000’den beri, toplam öğrenci kaydı görece sabit 
olmuştur, 2008’de 30.350’ye ulaşmıştır, ve yakın gelecekte sabit kalması bek-
lenmektedir. İlk zamanlarda, lisans öğrencileri daha çok olsa da (1962-70 
döneminde toplam kaydın yüzde 95’i), lisansüstü öğrencilerin oranı zaman 
içerisinde sürekli olarak artarak, uzun vadeli üçte bire ulaşma hedefiyle bir-
likte 2008’de yüzde 23’ü geçmiştir. Öğrenci öğretim üyesi oranı 1980’de 1’e 
11 iken, 2000’de 1’e 18’e tımanmış ve 2008’de 1’e 14’e düşmüştür. Öğrenci-
lerin öğretim ve araştırma kadrosuna oranı 1990’da 1’e 10 oranındaydı, üni-
versitenin, öğrencileri etkili olarak üniversite düzeyinde öğrenim ve araş-
tırmanın içine katma hedefiyle tutarlı olarak 2008’de 1’e 8 oranına düştü.

Bölümler arası öğrenci dağılımı, Singapur ekonomisinin değişen işçi 
talebini yansıtarak, yıllar geçtikçe değişmiştir. 1970 ile 2008 arasında, mü-
hendislikteki öğrenci kayıt payı, hem lisans hem de lisansüstü düzeyinde 
yüzde 14 civarında yüzde 27’ye yükselmiştir. Ancak, tıp sürekli olarak ka-
yıt payı azalması yaşadı, lisansta yüzde 27’den yüzde 5.6’ya, lisansüstünde 
yüzde 47’den yüzde 8’e indi. Güzel sanatlar ve sosyal bilimlerde, lisans ora-
nı aynı dönemde yüzde 20 civarında sabit kaldı, fakat lisansüstü kayıt payı 
1970’te yüzde 25’ten 2008’de yüzde 10’a düştü.

Öğrencilere, endüstriyel uygulamalar, araştırma görevi ve uluslararası 
toplumsallaşmayı göstermek için zamanla birçok program yenilikleri baş-
latıldı. Harvard Üniversitesi’nin ardından örnek alınan çekirdek müfredat 
programı, yazma ve eleştirel düşünmeye önem veren ve disiplinlerarası 
bağlantılara değer veren (disiplinler arası eğitim idrakı sağlamak) geniş ta-
banlı bir eğitim amacıyla 1999’da başlatıldı. Temmuz 2001’de, yeni bir Üni-
versite Biliminsanı Programı, bu iki programın birleşimi olarak, daha çok 
disiplinlerarası bir çalışma sürdürmeyi ümit eden yetenkli öğrencilere daha 
büyük müfredat esnekliği sağlamak amacıyla başlatıldı. Yenilikçi eğitim 
programlarına ek olarak, SUÜ yoğun bir şekilde öğretim altyapısı ve pe-
dagojiye yatırım yaptı. İleri öğrenim yönetim sistemi, Entegre Sanal Eğitim 
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Ortamı, yaygın olan e-öğrenimi teşvik etmektedir; sistem, bütün bölümler 
genelinde geniş ölçüde benimsenmiş ve sonradan, yan şirketler aracılığı ile 
ticarileştirilmiştir.

Dikkatlice planlanan uluslararası değişim programları, uzun vadede 
gelişmiş araştırma çıktılarını yönlendiren, SUÜ’nün uluslararasılaşma he-
defleriyle deneysel öğreniminin bir kombinasyonu olarak görülebilir. Fark-
lı programlar SUÜ’ye bir avantaj sağlar. Örneğin, Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü ile 1998’de, SUÜ’nün ileri mühendislik ve yaşam bilimleri alan-
larındaki en iyi lisansüstü öğrencilerine birlikte yürütülen dersler alması 
ve her iki üniversiteden öğretim üyeleri tarafından denetlenen araştırmalar 
yürütmesini sağlamak üzere bir ortaklık programı başlatıldı. Video konfe-
rans teknolojisini kullanmanın yanında, programda SUÜ öğrencileri bir yı-
lın bir dönemini Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde geçirdiler. Program 
o kadar başarılı oldu ki, yalnız SUÜ diploması programından ortak diploma 
programına dönüştü. 2000’de, girişimciliğe ilgisi olan lisan öğrencilerinin 
Stanford Üniversitesi’nden girişimcilik dersleri alırken bir yıl boyunca Ka-
liforniya’daki Silikon Vadisi’ndeki yüksek teknoloji şirketlerinde stajyer 
olarak çalışmalarını sağlayan yeni bir SUÜ Yabancı Yüksekokul Programı 
başlatıldı. SUÜ Yabancı Yüksekokul Programı, diğer beş yüksek teknoloji 
merkezinde ortaklığa dönüştürülmüştür: Philadelphia, Pennsylvania Üni-
versitesi; Stockholm, KTH (Kraliyet Teknoloji Enstitüsü); Şangay, Fundan 
Üniversitesi; Bangalore, Hindistan Bilim Enstitüsü ve Pekin, Tsinghua Üni-
versitesi.

Malzeyalı öğrenciler devlet üniversite eğitimine iki şekilde girerler. Bi-
rincisi, ulusal, 13 yıllık ilköğretim, ortaöğretim ve yükek ortaöğretim sonrası 
girilen standart sınava dayalı olan Malezya Lise Sertifikası’dır (yerel kısalt-
ması STPM). İkincisi, 11 yıllık eğitim sonunda çeşitli kurumlar tarafından 
geliştirilen ve yürütülen bir veya iki yıllık olgunluk programıdır (daha zayıf 
öğrenciler için). Öğrencileri STPM sonuçları ve olgunluk sınavları ile liya-
kata dayalı alan 2002 politikası, çift giriş yöntemi hakkında önemli sorular 
gündeme getirmektedir. Kabul edilen her öğrenciden, 4 üzerinden 2.5 ile 
3.0 aralığında olan minimum toplam not puan ortalamasına sahip olması 
istenmektedir. Ancak, bu farklı eğitim standartları ve değerlendirmelerinin 
denk olma yönü açık olarak tartışılmamış bir konudur. Farklı yollar, erişimi 
artırsa da, girişte kaliteyi sağlamazlar.

SUÜ’de olduğu gibi, MÜ’deki kayıt artışı, giriş düzeyi performansı dü-
şük öğrenciler, deneyimli öğretim üyelerinin sayıca yetersizliği ve dil po-
litikasının rahat bırakmadığı müfredat ve eğitim materyalleri ile birlikte 
1971’deki 8,545 öğrenci 2009’da 27,396’ya çıkarak yükselen bir eğilim gös-
terdi. 1960lar ve 1970lerde MÜ’deki kayıtlar, kısmen kuruluş ve geliştirme 
maliyetlerinin düşük oluşu, sömürge sonrası genişleyen devlet bürokrasi-
sindeki iş fırsatlarının etkisi ve İslami ve Malay çalışmaları gibi konulara 
yönelen Bumi Putras’ların katılımındaki artış nedeniyle yoğun bir şekilde 
sosyal ve beşeri bilimlerde yoğunlaştı. Ancak, 2008 itibariyle bilim, teknoloji 
ve medikal bilimlerdeki öğrenci kaydı yaklaşık yüzde 40, beşeri ve sosyal 
bilimlerde yüzde 60’dır ve 2001–10 yıllarının Malezya Eğitim Geliştirme Pla-
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nına göre yüzde 60 bilim ve teknoloji ve yüzde 40 beşeri ve sosyal bilimler 
hedefine (Eğitim Bakanlığı 2001) doğru hareket etmektedir.

MÜ, uluslararası kriterler kulanarak, müfredatı yenilemek ve küresel-
leştirmek için çaba sarf etmiştir. Bağımsız denetçi girdileri, endüstri irtibat 
kurulları, işverenler ve öğrenciler, öğrencinin öğrenme alışkanlıklarının 
geliştirilmesine destek için müfredatın tasarlanması ve gözden geçirme ku-
rullarında yer alırlar. Araştırma faaliyetlerine öğrencileri çekmek amacıyla, 
yönetim, lisans düzeyine uygun araştırma seçmeli yöntemler (zorunlu Öğ-
renci Projesi gibi) uygulamıştır. Öğretim ve öğrenim kalitesini geliştirmek 
için, MÜ öğrenci-personel oranlarını iyileştirmek için çaba harcadı. Malez-
ya Yeterlikler Kurumu tarafından belirlendiği üzere öğrenci öğretim üyesi 
oranı güzel sanatlarda 1’e 25, fende 1’e 15, klinik programlarda 1’e 4 oranını 
hedeflemektedir. 2010’da rapor edilen rakamlar, güzel sanatlar ve sosyal 
bilimlerde 6’ya 1, fen bilimlerinde 7’ye 1, mühendislikte 8’e 1 ve tıpta 2’ye 1 
oranıyla birlikte, genel oranı 12’ye 1 olarak göstermektedir. Akademik per-
sonel rakamları eğitmenleri ve yarı zamanlı personeli içerir.

Yüksek Lisans Kayıtları

2002’de iki reform politikası yürürlüğe konuldu: yüksek lisans kaydı 
yüzde 50’ye yükseltilecek ve yabancı uyruklu öğrenciler aktif olarak kayıt 
edilecekti. 2008–09’da yüksek lisans kaydı genel kaydın yüzde 35’iydi ve 
yabancı uyruklu öğrenci kaydı yüzde 12.3’e yükseldi. 2008’de, MÜ’nün 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin toplam sayısı, 26,963’lük toplam öğ-
renci nüfusunun yüzde 33’üydü; 1971’dekinden 461 öğrenci az veya yüz-
de 15 daha az. 1971’de, güzel sanatlar doktora öğrencileri bütün doktora 
öğrencilerinin %34’ünü, mühendislik yüzde 4’ünü ve fen bilimleri yüzde 
25’ini oluşturmaktaydı. 2008 itibariyle, 2,246 doktora öğrencisinden, güzel 
sanatlar öğrencileri doktora adaylarının %10’dan azını, mühendislik 9’un 
üzerini ve fen bilimleri yaklaşık yüzde 14’ünü oluşturmuştur. Fen bilimleri 
ve mühendislikte kesin rakamlar, doktora programlarına yapılan kayıtların 
toplam rakama oranında, yukarı doğru hareket etse de, MÜ’nün stratejik 
araştırma alanlarındaki yetenekleri geliştirmede alması gereken uzun bir 
yol var. Lisans kabul politikaları ülkenin en iyi öğrencilerini seçmeye odak-
lanmadığı için (daha seçici olmak için bazı gayretler olsa da), çoğu birinci 
dereceden MÜ mezunu olan o öğrenciler, ayrıca, yüksek lisans araştırma 
öğrencileri arasında yoktur. Öğrenci nüfusunu uluslararasılaştırma politi-
kasını benimsemek, hem SUÜ hem de MÜ tarafından ele alınan, yetenek 
havuzunu genişletmenin bir yoludur.

Öğrencilerin Uluslararasılaşması

SUÜ, sınırlı yerel işgücü arzına destek amacıyla, ulusal strateji çizgisin-
de, yüksek vasıflı yabancı yeteneklerin göçünü teşvik etmek için, 19902’la-
rın sonlarında, yerel öğrencilere uluslararası deneyim sağlarken, yabancı 
araştırma yeteneklerini Singapur’a çekmek için daha kapsamlı bir amaç 
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benimsedi. Buna ek olarak, Singapur hükümeti, Birleşik Devletler gibi Batılı 
ülkelerin adımlarında (Fiske 1997), eğitimin kendisinin önemli bir ihracat 
endüstrisi olabileceğini fark etti. 1990’ların sonları itibariyle hükümet, ada-
nın ekonomisini Asya’nın önde gelen eğitim merkezine dönüştürmek için 
–kendini Doğu’nun Boston’ı gibi görerek– stratejik bir program kurmuştur. 
Bugün, yerel okullar ve üniversiteler, cömert mali yardımlar sunarak, ka-
buller hakkında düzenli olarak tanıtım yapmaktalar. Çinli ve Hintli öğren-
ciler, Singapur eğitim sistemini, hem üniversite seçiminde hem de iş fırsat-
larında zarara uğradıklarını farkettikleri Malezya sisteminin haricinde, bir 
yol olarak görmekteler. Hükümet, ayrıca, Singapur’da yerleşke kurmaları 
için dünya genelinde önde gelen 10 üniversitenin dikkatini çekme hedefini 
belirledi (Olds 2007).

Yabancı öğrenciler, araştırma ve burs, eğitim ve araştırma hizmetleri, İn-
gilizce eğitim, kozmopolitan bir toplumda üstün yaşam koşulları ve sağlam 
mali desteklere erişimde Singapur’un uluslararası itibarının çekimine ka-
pılmaya devam ediyorlar. 2008’de, uluslararası öğrencilerin toplam öğrenci 
nüfusundaki oranı yüzde 34.6’dıydı, yüzde 22.3’ünü lisans öğrencileri ve 
yüzde 57.8’ini lisans öğrencileri oluşturmaktaydı. SUÜ’deki yabancı öğren-
cileirn en büyük dört kaynağı geleneksel olarak Çin, Hindistan, Malezya ve 
Endonezya olmuştur, ancak Vietnam gibi daha yeni kaynaklardan gelen 
öğrenci sayısı da hızla yükselmektedir.

2008’de, MÜ yabancı uyruklu öğrenciler, yüzde 5 lisans ve yüzde 26 
yüksek lisans öğrencileri olmak üzere toplam öğrencilerin yüzde 12.3’ünü 
oluşturmaktaydı. Malezya’nın bölgesel eğitim merkezi haline gelme çabası, 
Yükseköğretim Bakanlığı’nın yıllık yabancı öğrenci sayısını yüzde 5, yüksek 
lisans öğrenci sayısını ise yüzde 25 oranında artırma planıyla güçlenmiştir. 
2008’de en çok öğrenci kaydeden 10 ülkenin büyükten küçüğe sıralanı-
şı İran, Endonezya, Çin, Irak, Yemen, Sudan, Suudi Arabistan, Somali ve 
Tayland şeklindedir. Ancak, yabancı uyruklu yüksek lisans öğrencilerinin 
araştırmaya ve yenilik üretimine eklemiş olduğu değer değerlendirilmeyi 
bekliyor.

SUÜ’deki uluslararası değişim öğrencisi sayısı da, 2005 ile 2008 arasında 
yıllık ortalama 1,000 öğrenciyle, artmaktadır. SUÜ, lisans öğrencilerinin ya-
rısından fazlasına yabancı ülkede eğitim deneyimi sağlamayı amaçlamakta. 
MÜ 2009’da 991 uluslararası değişim öğrencisine ev sahipliği yaptı, 1,008 
öğrencisi yurt dışına seyahat etti, her lisans grubunun yüzde 25’i için yurt 
dışındaki programlara katılım planlanıyor.

Akademik Öğretim Kadrosunun Gelişimi

SUÜ’yü küresel olarak rekabet edebilecek bir üniverite yapma amacıyla 
birlikte, yıllar geçtikçe, SUÜ’nün üst yönetimi, 1990ların sonalrından itiba-
ren fazlasıyla hızlanan süreç içerisinde akademik öğretim kadrosu alımında 
ve muhafazasında çıtayı yükseltti. Temel politika araçları (a) aşamalı olarak 
maaşları ve tazminat paketlerini artırmayı ve onları, özellikle en iyi yete-



122     Akademik Mükemmeliyete Giden Yol

nekler için uluslararası alanda daha rekabetçi olmak için, daha esnek ve 
performansa dayalı yapmayı; (b) araştırma finansman desteğinin düzeyini 
artırmayı ve araştırma tesisleri ve altyapısı sağlamayı; (c) terfi ve görev sü-
resi için eşiği inatla yükseltmeyi ve (d) araştırmaya daha fazla zaman ayır-
ması için üstün araştırma performans kaydı ile öğretim üyesi iş yükünün 
azaltılmasını içeren öğretim üyesi zaman paylaştırma esnekliğini artırmayı 
kapsamaktadır. Yeni işe alınanlar için öğretim üyesi görev süresini 55 yaş-
tan 65 yaşa uzatmada SUÜ, görev süresi için mükemmeliyet yolunda kad-
ro çıtasını da aşamalı olarak yükseltmektedir. Bunula birlikte, SUÜ, sadece 
üniversitenin elinde tutmaya niyetli olduğu mevcut öğretim üyelerine seçi-
ci olarak görev süresini uzatmayı teklif etmek amacıyla tek seferlik çalışma 
uygulayarak, bir üst mükemmeliyet düzeyine geçişi kolaylaştırmıştır.

Gelişmiş Nitelikler

SUÜ öğretim üyelerinin sürekli gelişen niteliği, birkaç dolaylı gösterge-
ler kullanarak ölçülebilir. Birinci olarak, doktoralı öğretim üyesi oranı yıl-
lar boyunca önemli ölçüde artmıştır; 2005 itibariyle mühendislikte yüzde 
99 oranında doktoraya sahip olan öğretim üyesine karşı bu oran 1970’te 
sadece yüzde 50’ydi; öte yanda fen, güzel sanatlar ve sosyal bilimler ve iş-
letmede doktoralı oranı 2003 itibariyle sırasıyla yüzde 88.7, yüzde 80.2 ve 
yüzde 79.8’ti. Tıp, tasarım ve mimarlık ve hukuk gibi meslek okullarında 
artış, mesleki uygulamanın doğası nedeniyle daha yavaştı. İkinci ve daha 
önemlisi, SUÜ öğretim üyelerinin ortalama araştırma verimliliği ve kalitesi-
nin her ikisi son yirmi yılda önemli ölçüde artmış olmasıdır.

MÜ’de araştırma ve öğretimdeki iyi bir liderlik sorunu ile hiçbir zaman 
araştırma verimlilği, yenilik ve ticarileşme ile ilgilenildiğinden daha ilgili 
olunmamıştır. MÜ personeli, doktora düzeyi niteliklerde, özellikle bilim ve 
teknoloji alanlarında, gitgide artan gelişme göstermektedir. 1999’da, per-
sonelin sadece yüzde 37’si doktoraya sahipken, 2009’da yüzde 61’e, ya da 
eşdeğerler eklendiğinde yüzde 75’e (ki bu MÜ’nün doktora alanlar oranın-
daki kurumsal hedefidir) yükselmiştir. Ek olarak, MÜ’de yerel yetenekli öğ-
renciler veya yabancı lisans üstü öğrenciler, özellikle bilim ve teknoloji bazlı 
programlarda, öğretim üyesi atamalarının potansiyel bir kaynağı olarak gö-
rülürken, doktora derecesi okutman düzeyinden yukarı doğru zorunluluk 
haline getirilmiştir.

Yeteneğin Cezbetme ve Elde Tutma

Dünya çapındaki üniversiteler, milliyetine ve etnik kökenine bakmak-
sızın, genellikle sağlam bir öğretim kadrosunu elde etme ve onu elinde 
tutma özelliğine sahiptir. Daha önceki yıllara ait veri olmasa da, SUÜ’nün 
1997 ile 2005 arasında öğretim üyesi yapısını karşılaştırması, “öğretim üye-
si” ve “araştırma” personeli katagorilerinde uluslararası personelin hızlı ar-
tışını göstermektedir. 2005’te SUÜ’nün 1,414 öğretim üyesinin yüzde 61’i 
Singapurlu’ydu, bu rakam 1997’de, yüzde 48’di (Wong, Ho, and Singh). 
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Diğer öğretim üyeleri, büyükten küçüğe sıralarsak, Malzezya, Hindistan, 
Çin, diğer Asya ülkeleri, Birleşik Devletler, Kanada ve diğer ülkelerdendi. 
SUÜ’deki Malezyalı öğretim üyelerinin yüksekliği (1997’de 12.8’den 2005’te 
yüzde 10.8’e düşmüştür) siyasi ayrılıktan dolayı Malezya’dan Singapur’a 
net büyük bir bir yetenek kaybın olayını yansıtır. Aslında, birçok Malezyalı 
sonradan Singapur vatandaşlığı aldıkları için, Malezyalıların SÜU öğretim 
kadrosuna asıl katkısı bu istatistiklerin gösterdiğinden muhtemelen daha 
fazlaydı.

Durum, Malezya’da gözden kaçmamıştır. 2008’de, yarısı yükseköğretim 
görmüş, yaklaşık 500,000 Malezyalı, yurt dışında çalışıyordu. Yetenekli in-
san kaynaklarının genel azalışının bir parçası olarak zayıf eğitim sistemini 
tanımlayan bir kişi acı bir şekilde “Biz yetenek geliştirmiyoruz, yaptığımız 
şey terketmek. Malezya’daki insan sermayesi durumu kritik bir aşamaya 
ulaşıyor. Yetenekli Malezyalıların dışarıya göçü hızlı bir şekilde artıyor....” 
sonucuna varabilir (Ulusal Ekonomi Danışma Konseyi 2010,6). Dışarıya 
göçe bağlanan tipik nedenler, daha iyi istihdam ve iş beklentisi, daha yük-
sek maaşlar, daha iyi çalışma ortamları ve daha yüksek terfi şansını kapsa-
maktadır.

2008’e kadar, SUÜ, küresel rekabetin yoğunlaşması nedeniyle, en az on 
senedir öğretim üyesi işe alımında uluslararası kaynaklarını çeşitlendirmek-
teydi. Özellikle, 1997 ile 2005 arasında, yabancı öğretim üyesi oranı yüzde 
50’nin üzerine çıktı. SUÜ öğretim üyesi için Malezya en büyük kaynak olma-
ya devam ederken, diğer kaynaklar –özellikle, Hindistan, Çin ve Kuzey Ame-
rika– son yıllarda hem öğretim üyesi hem de araştırma personelinin sayısının 
artışına önemli ölçüde katkıda bulundu. Çin’den gelen öğretim üyesi ve araş-
tırma personeli 1997’de sırasıyla, yüzde 4.5 ve yüzde 32.2’den ibaretti. 2005’te, 
Çinli araştırma personeli, 1,087 araştırma personelinde yüzde 45’lik bir paya 
sahipken, Çinli öğretim üyeleri 1,765 üyenin yüzde 6.9’unu oluşturmuştur 
(SUÜ 1998, 2005). Nitelikli öğretim üyeleri ve araştırmacıların temelini geniş-
letme politikası SUÜ’nün hem araştırma sonuçlarının kalitesi ve miktarında 
hem de uluslararası işbirliği ağında işine yaramıştır.

Şu ana kadar, Malezya devlet üniversitelerindeki yabancı personel sayısı 
yüzde 5’te kalmıştır, ancak Yükseköğretim Bakanlığı’nın şu anki politikası, 
yükseköğretim kurumlarının yabancı personel oranını 2015’e kadar yüzde 
15’e çıkarmaya teşvik etmektedir. MÜ’de, yabancı personel işe alımının et-
kileri, sayılar arttıkça daha önemli hale gelerek, Yeni Ekonomik Politika’nın 
pozitif ayrımcılık uygulamalarının etkisi ile iç içe geçmiştir. 2001 ile 2009 
arasında MÜ tarafından işe alınan akademik personelin yeni görünüşü (a) 
çoğunluğun Bumi Putra olmayı sürdürdüğünü; (b) 2009’da sayı azalsa da, 
Bumi Putra olmayan Malezyalıların toplam personelin üçte birini oluştur-
duğunu; (c) genel olarak, farklı kategorilerde yerel personelin oranındaki 
azalmanın, özellikle Bumi Putra olmayanların, profesörlük ve kıdemli okut-
man düzeylerinde yabancı personel artışıyla telafi edildiğinin görüldüğünü 
ve (d) 2001 ile 2009 arasında Bumi Putra’lı okutman oranının sürekli yüksek 
oluşu, Bumi Putra olmayan akademik personelin ilk iki kıdemli düzeyinin 
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emekli olması ve yabancı alımların artması ve mevcut kıdemli okutmanla-
rın ve okutmanların sistem içinde yükselmesi (kadrolu devlet memuru ola-
rak) nedeniyle, Bumi Putra olmayan kıdemli düzey Malezyalıların oranının 
azalmaya devam edeceğini göstermektedir.

Uluslararası öğretim üyesini artırma çabaları iki temel nedenle sürecek-
tir: (a) özellikle lisansüstü düzeyde önemli araştırma ve öğretim programla-
rında yerel uzmanların azlığı ve (b) araştırmaya artan yoğunlaşma ve böyle-
ce yüksek nitelikli araştırmacı arayışı içinde araştırmada geniş bir araştırma 
ağı kadrosu kurma. Birçok yabancı personel (neredeyse doktora almış ve 
esas olarak fen ve mühendislikte çalışanların hepsi) Güney Asya, Güneydo-
ğu Asya ve Orta Doğu’dandır. Araştırma ve yayında görece zayıf görünü-
mü ve rekabete dayanmayan maaş miktarları nedeniyle, üstün nitelikli ve 
deneyimli uluslararası adayları cezbetmek MÜ’ye zor gelmiştir.

Ücretler

Her iki üniversitenin kayıt bürolarında SUÜ ve MÜ’deki personel ma-
aşlarının karşılaştırmalı verileri, SUÜ ücretlerinin, göreceli yaşam maliyeti 
farklılıkları açıklandıktan sonra bile, MÜ tarafından sunulan ücretlerden 
daha üstün olduğunu göstermiştir. SUÜ’deki yıllık performans ikramiyele-
ri, zayıf performans gösteren öğretim üyesi baz kesintileriyle, ya hiç ya da 
iki ay fazla ödeme olmak üzere çeşitlilik göstermektedir. MÜ’de, ödenekelr 
gelir vergisine tabi değildir ve yabancı uyruklular, tüm kademelerde 469 
dolar olan konut ödeneği dışında, yerlilerle aynı ödenek ve maaşı alır. Pro-
fesyonel düzeyde, mühendislik, muhasebe, mimarlık ve haritacılık alanla-
rındaki personellere özel teşvik ödenekleri verilmektedir. SUÜ, piyasa faiz 
oranlarına göre yıllık olarak düzenlenen, aynı teşvik ödeneklerine sahiptir. 
Yerel ve yabancı personele verilen yüksek SUÜ maaşları, yetenek için kü-
resel rekabetin farkındalığını ve bölgesel ve küresel ekonomik büyümedeki 
gelişmeleri izlemeleri için en yetenekli bireyleri muhafaza etmenin gerek-
liliğini göstermektedir. SUÜ’nün insan kaynakları politikası, ayrıca, diyas-
poranın desteğini kazanmak amacıyla girişken bir program içermektedir. 
Malezya’nın insan kaynakları politikası, MÜ’nün kurumsal düzeyde kanıt-
landığı gibi, işleyebilecek Singapur modelini taklit ederse iyi olabilir. Bu sü-
reç beklenilenden daha önce olabilir çünkü başbakan Yetenek Kurumu’nu 
henüz kurmuştur ve şu an başkanlık etmektedir. Bu ajansın temel görevi, 
diğer şeyler arasında, “uluslararası rekabet edebilir ücret paketleri” sunarak 
Malezya diasporasından da dahil olmak üzere uluslarası yeteğin desteğini 
kazanmak ve onu elinde tutmaktır (New Straits Times 2010).

Personel Performansını Değerlendirme

Ücretini uluslararası alanda daha rekabetçi yapmakla birlikte, SUÜ per-
sonel performans değerlendirmesi için çıtayı aşamalı olarak yükseltmiştir. 
Özellikle, görev süresi ve terfi ölçütleri dünyanın önde gelen üniversiteleri-
nin ölçütlerine yaklaşarak son yıllarda önemli ölçüde yükselmiştir. Bilhassa, 
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Fen Atıf Dizini (SCI) ve Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SSCI)’ndeki alıntılamalar 
ile ölçüldüğü üzere öğretim kadrosunun araştırma etkisinin ve üst düzey 
dergilerdeki yayınlarının değerlendirilmesine verilen önemi artırmıştır.

MÜ’de, yeni oluşturulan hedef, Institute for Scientific Information (ISI) ya-
yınları tarafından derecelendirilen yayınlar, öğretim saatleri ve dersler, dok-
tora ve yüksek lisans öğrencilerinin denetlenmesi, araştırma öğrencilerinin 
denetlenmesi, araştırma fonu almadaki başarı, en düşük öğretim performansı 
skoru (öğrenci değerlendirmelerine dayalı), danışmanlıkların tamamlanma-
sı, öğretim kadrosu ve bölümsel sorumluluklar tarafından istenildiği üzere 
yönetimsel işletmeye tatmin edici katkıyla ilgisi olan personel performans 
değerlendirmesi için kurulmuştur. ISI makaleleri üzerine güçlü odaklanma, 
söylendiğine göre, dünya çapındaki araştırma üniversiteleri sıralama ölçütü-
ne bağlanmaktadır. Araştırma, ISI makaleleri, ve terfi olanakları arasındaki 
bağlar, yayımlarda düzelme için sağlam bir güdüsel güç sağlasa da, burs ve 
araştırmanın analitik ve yenilikçi bir kurumsal kültür inşası doğrultusunda 
daha ölçülü bir yaklaşımı gözden kaçırma riski yatmaktadır.

Araştırmanın Gelişimi ve Yönetimi

SUÜ, özellikle son yıllarda, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) bütçesini 
sürekli olarak artırmıştır. Doğrudan Ar-Ge giderindeki bu artışın berabe-
rinde gelen şey Ar-Ge altyapısına yapılan yatırımdaki artış olmuştur. Ör-
neğin, SUÜ bilgisayar ağı aracılığı ile (BITNET) uluslararası akademik ağ-
lara bağlantılar kurmuş, bu ağa katılan ilk Asya ülkelerinden biri olmuştur. 
SUÜ daha sonra, yerleşke genelinde İnternet erişimini uygulayan ilk Asya 
üniversiteleri arasında da olmuştur. 1989’da, SUÜ, Singapur’un sadece iki 
süperbilgisayarından birine bağlanmış, programlama teknolojisi ve beceri-
sinin küreselleşmesinde üniversitenin rolünü artırmıştır. SUÜ 1991’de, yer-
leşke genelinde bir optik fiber ağ olan SUÜNET’i uyguladı ve Mayıs 1995’te, 
kütüphane bölgede, tam metnin elektronik belge idaresini ve bilgi bulma 
sistemini başlatan ilk üniversite oldu.

SUÜ, ayrıca, Asya’da, 1990 yılında üniversitenin gelişen fikri mülkiyet 
portföyünü ve endüstri Ar-Ge işbirliğini yönetmek için teknoloji lisanslama 
ve endüstri irtibat bürosunu uygulayan eden ilk üniversiteler arasındaydı. 
Bu büro, buluş açıklamasını ve teknolojinin ticarileştirilmesini yönetmek 
için aşamalı bir sistem kurmuştur. Bu sistem, Kuzey Amerika’nın önde ge-
len üniversitelerinin, harici işbirliği taraflarıyla standartlaştırılmış işbirliği 
anlaşmaları uygulamayı; üniversiteye fikri mülkiyet sahipliğini vermeyi; 
teknolojinin ticarileştirilmesinde çıkarları düzenekoymak için lisanslama 
ayrıcalığını adil bir şekilde tek tek öğretim üyeleri, bölümler ve merkezi yö-
netim arasında dağıtmayı ve SUÜ öğretim üyesi veya öğrencisi tarafından 
kurulan şirkete SUÜ teknoloji lisansı verildiğinde imtiyaza karşılık olarak 
hisse almayı içeren en iyi uygulamalarından sonra biçimlendirilmektedir.

Araştırma çıktılarındaki hızlı büyüme tarafından yönlendirilen ve mo-
dern IP (Internet protokolü) yönetim destekleme sistemi tarafından kolay-
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laştırılan, SUÜ’ye verilen araştırma işbirliği anlaşmaları, buluş açıklamaları 
ve patentlerin sayısı, buna karşılık gelen teknoloji lisanslama gelirinin art-
masıyla birlikte, 2000’lerin başından itibaren hızla artmıştır. 1995-97 boyun-
ca 109 olan araştırma işbirliği anlaşmalarının sayısı 2005-07 aralığında 394’e 
yükselmiştir. Birleşik Devletler patent bürosu tarafından SUÜ’ye verilen 
1990-99 aralığında 40 olan patent sayısı 2000-08 aralığında, aynı dönemde 
lisanslama anlaşmaları 60’tan 198’e çıkarken, 204’e çıkmıştır. Lisans telif üc-
retleirnin toplamı da, 1996-99’da 335,000 Singapur dolarından (203,091.80 
dolar [para birimi 1 Ocak 1999’da çevrilmiştir]) 2003-08 süresince 3.3 milyon 
Singapur dolarına (2.29 milyon dolar [para birimi 1 Ocak 2008’de çevrilmiş-
tir]) yükselmiştir (Daha fazla ayrıntı için Wong, Ho ve Singh’e bakınız).

2000lerin başında, “küresel bilgi kuruluşu” haline gelmek için SUÜ’nün 
o zamanki yeni rektör yardımcısı tarafından ifade edilen yeni vizyonun bir 
parçası olarak üniversite, bütünsel bir temelde teknolojiyi ticarileştirmeyi 
ve girişimciliği teşvik etmek için yeni bir örgütsel birim olan SUÜ Şirketi’ni 
doğruan kurarak, teknoloji ticarileştirme destek rolünü daha da genişlet-
miştir. Doğrudan rektör yardımcısı ve rektöre rapor veren SUÜ Şirketi, 
sadece teknoloji lisanslama ve endüstri irtibat bürosunun fonksiyonlarını 
genişleyen Endüstri İrtibat Bürosu’nun absorbe etmemiş aynı zamanda gi-
rişimcilik eğitimi, girişimcilik promosyonu ve desteği ve SUÜ şirketleri için 
gelişim desteği fonksiyonlarını entegre eden üniversite düzeyinde bir Giri-
şimcilik Merkezi kurmuştur (bakınız, Wong, Ho ve Singh 2007). 2002’deki 
kuruluşundan itibaren, SUÜ Şirketi Geliştirme Merkezi, öğretim üyele-
ri, öğrenciler ve yeni mezunlar tarafından kurulan 70 üniversite şirketini 
desteklemiştir. Bu şirketlerin 10’dan fazla dış yatırımcılar tarafından idame 
desteği almıştır ve bunlardan biri olan tenCube şirketi McAfee Inc. tarafın-
dan satın alınmıştır (bakınız, Wong, Ho, Singh, forthcoming).).

1982’de, Malezya’nın iş gücünün yüzde 0.05’i veya bilimsel iş gücünün 
yaklaşık yüzde 13’ü Ar-Ge ile uğraşmış olup karşılaştırma yapılırsa Singapur 
dahil yeni endüstrileşen ülkelerdeki ortalama rakam yüzde 0.5’tir (Singh 
1989). Malezya’nın Ar-Ge’sinin şu an milyon kişi başına toplam sadece 500 
personeline karşılık Singapur’un milyon kişi başına 5,500 olan personeliyle 
karşılaştırıldığında bu farklılık yine sürer, ve Singapur, milyon başına 6,000 
olan İsveç’ten sonra küresel olarak ikincidir (UEDK 2010, 53, figür 13).

Geçen on yılda MÜ, multidisipliner yaklaşımları ve artan verimliliği teş-
vik etmek için Ar-Ge projelerini destekleme amacı doğrultusunda araştır-
ma altyapısına yatırım yapmış ve onu geliştirdi. Biyoteknoloji ve biyoürün 
ve sürdürebilirlik bilim grupları gibi sekiz disiplinlerarası araştırma grubu 
kurulmuştur. Araştırma Yönetimi ve Denetimi Enstitüsü, bütün araştırma 
birimlerinin faaliyetlerinin tanıtımını, yönetimini, eşgüdümünü ve denetle-
mesini organize etmektedir. Endüstriyle işbirliği, küçük ve orta ölçekli işlet-
meleri kapsaması beklenen, yeni açıklanmış Yükseköğretim Bakanlığı des-
tekli Üniversite–Endüstri ve Toplum İşbirliği Stratejik Geliştirme Planı’nı 
dört gözle bekleyen devlet üniversiteleri ile birlikte, yeni bir aşamadır.
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Birçok kademede işe alım bir sorun olmaya devam etmektedir: yön sağ-
lamak ve sonuçların verimliliğini artırmak için iyi nitelikli yeni eleman ve 
lisansüstü öğrenciler tarafından desteklenen kıdemli, uluslararası ve dene-
yimli araştırma liderlerine, ve laboratuarların ve ekipmanın verimli yöneti-
mi amacıyla iyi yetiştirilmiş teknisyenlere ihtiyaç vardır. Bilgilendirme ve 
iletişim teknoloji hizmetleri gibi güçlü teknik altyapısal bir destek aynı de-
recede önemlidir. Şu anda, Malezya’da genişbant bağlantının bantgenişliği 
ve maliyeti (4 Mbps [saniyede megabit] 76 dolara), en kötü şekilde Singa-
pur’daki 84.68 dolar 100Mbps ile kıyaslanabilir. Bölge içerisinde, en hızlı 
bant genişliği, Kore’deki en düşük bant genişliğinden beş kat daha yavaş ve 
üç kattan daha fazla pahalıdır (UEDK 2010,186).

SUÜ’nün geçen on yılda araştırma giderlerini 1997’de 89.5 milyon dolar-
dan 2007’de 321.0 milyon dolara üç kattan daha fazla artırması, son yıllarda, 
araştırma üzerinde artan önemin göstergesi olmuştur. Üniversiteni toplam 
işletim harcamalarına ilişkin olarak, araştırma harcaması 2000’de yaklaşık 
yüzde 12’den 2007’de yüzde 27’nin daha üstüne çıkmıştır. SUÜ, özelleştirme-
den bu yana, kendini uygun alanlarda üstün olmaya ve dış fon için rekabet 
etmeye konumlandırdıkça araştırma ödenek tahsisi daha çok performans gü-
dümlü ve odaklı bir hale gelmiştir. Bu yüzden, araştırma harcamalarının bü-
yük kısmı, son yıllarda Singapur’un ulusal Ar-Ge stratejisinde biyomedikal 
bilimlerin artan önemi doğrultusunda medikale ayrılan oran artışıyla birlikte, 
mühendislik ve tıp alanlarındadır (SUÜ 2000, 2002, 2008a, 2008b).

MÜ’deki araştırma finansmanı, SUÜ’den farklı olarak, daimi veya sa-
bit olarak artmamıştır. Hükümet araştırma payları, 2002’deki 26.6 milyon 
dolardan, 2004’te 8.1 milyon dolara ve 2006’da 6 milyon dolara düştü ve 
daha sonra 2008’de 41.2 milyon dolara çıktı (MÜ 2010). Son rakam, 2008’de 
araştırma üniversiteleri olarak belirlenen dört üniversite için sağlanan ek 
kaynaklar içermektedir. Araştırma finansmanının kaynakları çeşitliydi. Eği-
tim Bakanlığı’nın yıllık hibesinden ayrı olarak fon, Bilim, Teknoloji ve İnno-
vasyon Bakanlığı’ndaki bölümlerden (çoğu rekabetçi bazda ödüllendirilir); 
Japonya Toray Vakfı (yine rekabetçi bazda) ve çeşitli özel şirketler, yerel 
vakıflar, kurumlar ve yabancı üniversitelerden alımıştır. 2008’in denetlen-
memiş hesapları sağlıklı bir araştırma ödenek eğilimi göstermiş, yıllık bütçe 
dağılımı 2006’da yüzde 7’den 2008’de yüzde 22’ye çıkmıştır (MÜ 2008,25).

Araştırma giderlerindeki veriler mevcut değildi ve bu yüzden, araş-
tırma çıktı düzeyleri gözden geçirilemedi. Yükseköğretim Bakanlığı, dört 
araştırma üniversitesi için –MÜ dahil– ödenek belirleyerek, kaynakları en 
fazla potansiyeli olan kurumlarda toplamanın, onları 20 devlet üniversite-
ne yetersizce dağıtmaktan daha fazla yarar getireceğini ümit etmektedir. 
2008’den beri dört araştırma üniversitesinin her birine, rekebate dayalı ol-
mayan temelde, yıllık olarak yaklaşık 31.2 milyon dolara denk olan yardım, 
SUÜ ile karşılaştırıldığında marjinal fayda dışında, memnuniyetle karşılan-
maktadır. Değişen eğilimler Yükseköğretim Bakanlığı’ndan araştırma üni-
versitelerine yapılan yıllık hibe doğrudan bir tahsis iken, diğer bakanlık-
lardan gelen ödeneklerin (Bilim, Teknoloji ve İnnovasyon Bakanlığı gibi), 
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dış fon kaynaklarının ve üniversite içi fonların rekabete dayalı bir şekilde 
kazanıldığını göstermektedir.

Performans Ölçüleri ve Başarı Göstergeleri

Üniversitelerin araştırma ve öğretimde mükemmele doğru yapılan yol-
culuk, ne kadar yol aldıkları ve varış noktasına ne kadar uzaklıkta olduk-
larını gösteren ölçülerle belirtilmektedir. Bu ölçüler dış üniversite sırala-
malarını; verimliliği: araştırma çıktısı, diğer üniversiteler (öğretim üyeleri) 
tarafından denetlenmiş uluslararası yayınlar, alınan atıflar ve yayın başına 
yapılan ortalama atıflar; ve davetli yöneticilikler ve mesleki organizasyon-
lardaki üyelikler, seçilmiş konferanslara ve derneklere davetli katılımda ve 
başarı ödüllerinin alınmasında görüldüğü gibi öğretim üyelerinin uluslara-
rası tanınmasını kapsar.

Genel Uluslararası Sıralama

Sıralama yönteminin çok tartışmalı olduğunu kabul ederek, bu bölüm, 
en güncel çalışmalardaki mevcut verileri kullanmaktadır. Önemli akade-
mik alanlarda (tablo 5.3) MÜ’de sosyal bilimler tarafından takip edilen bi-
yotıp en üst sırada yerini alırken, SUÜ’de biyotıbbın takip ettiği teknoloji 
en üst sırada yer alır. İki üniversite arasındaki boşluğun bilim ve teknoloji 
alanlarında en geniş olduğu görülmektedir.

Tablo 5.3 Dünya Üniversiteleri Sıralamalarında SUÜ ve MÜ’nün Yeri, 2004-09

2004 2005 2006 2007 2008 2009

SUÜ

Toplam 18 22 19 33 30 30

Biyotıp 25 15 9 12 17 20

Fen Bilimleri 35 34 22 25 31 27

Teknoloji 9 9 8 10 11 14

Sosyal Bilimler 10 13 11 20 18 20

Güzel Sanatlar ve Beşeri Bilimler 17 56 22 21 30 23

MÜ

Toplam 89 169 192 246 230 180

Biyotıp – 82 56 107 127 132

Fen Bilimleri – – 95 124 197 244

Teknoloji – – – 166 179 201

Sosyal Bilimler – 83 49 119 137 167

Güzel Sanatlar ve Beşeri Bilimler – 45 – 233 190 178

Kaynak: QS Dünya Üniversite Sıralamaları, http://www.topuniversities.com/worlduniversityrankings/.
Not: –=mevcut değil. 2007’den itibaren sıralamalar daha önceki yılların sıralamalarıyla QS’nin değişen metodolojisi 
nedeniyle tam olarak karşılaştırılamaz
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SCI– ve SSCI Dizinli Araştırmalar ve Atıflar

Dünya üniversitesi sıralama çalışmalarının belki de daha kullanışlı so-
nuçlarından biri hükümet ve yükseköğretim görevlilerinin yayınlar ve 
atıflar üzerine artan farkındalıklarıdır. Bu durum, bazı yükseköğretim ku-
rumlarındaki öğretim kadrosu araştırma çıktısına yönelik politika değişik-
liklerine katkıda bulunur. Böyle yayınlar, verimliliğin sayısal göstergesi ola-
rak ve bilgi transferinin önemli bir kavşağı olarak hizmet eder. Bu ölçüde, 
bir tarafta, MÜ ve Malezya’daki diğer araştırma üniversiteleriyle, araştırma 
çıktısı arasında, diğer taraftan Asya’nın önde gelen ülkelerindeki üniver-
sitelerle arasında bir boşluk vardır. Tablo 5.4, Ocak 1999’dan Şubat 2009’a 
MÜ tarafından SCI ve SSCI dizinli 3,440 makale yazıldığını göstermektedir, 
ki bu sayı aynı dönemde 10,400 makale yayınlayan, Malezya dışında bir 
sonraki en yakın sırada üniversite olan Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üni-
versitesinin makale sayısının sadece üçte biridir. SUÜ’nün aynı dönemdeki 
yayın çıktıları Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin çıktılarının 
iki katıydı. Üniversiteler arasındaki büyüklük farkı dikkate alındığında fark 
tamamıyla daha büyüktür: 2008’de Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniver-
sitesi 1,918 öğretim üyesine, MÜ 400 öğretim üyesine sahiptir.

Tablo 5.4 Seçilmiş Malezya Üniversitelerinin Yayınlarının ve Atıfların Önde Gelen Diğer 
Asya Üniversiteleri ile Karşılaştırılması Ocak 1999-Şubat 2009 

Üniversite Ekonomi Makle Sayısı Atıf Sayısı Makale Başına 
Düşen Alıntı Sayısı

Sains Malezya 
Üniversitesi

Malezya 3,250 13,257 4.08

Malaya Üniversitesi Malezya 3,439 14,316 4.16

Kebangsaan Malezya 
Üniversitesi

Malezya 1,528 5,624 3.68

Hong Kong Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi

Hong Kong ÖİB, 
Çin

10,402 96,281 9.26

Hong Kong Üniversitesi
Hong Kong ÖİB, 

Çin
18,700 187,339 10.02

Seul Ulusal Üniversitesi Güney Kore 33,779 271,702 8.04

Tayvan Ulusal Üniversitesi Tayvan, Çin 27,255 196,631 7.21

Tsinghua Üniversitesi Çin 23,182 121,584 5.24

Tokyo Üniversitesi Japonya 67,864 882,361 13.00

Singapur Ulusal 
Üniversitesi

Singapur 28,602 236,388 8.26

Kaynak: Wong, Ho, Singh, Thomson Reuters ISI Temel Bilim Göstergeleri’nden derlemişlerdir.

Malezya üniversiteleri, ister makale başına ister öğretim üyesi başına öl-
çülsün, atıf sayısında da bir şekilde diğerlerinin arkasında kalmaktadır. Ma-
kale ile ilgili olarak, karşılaştırılan üniversiteler makale başına yediden fazla 
atıf yaparken, üç Malezyalı üniversitenin hepsi yaklaşık dört atıf yapmıştır 
(tablo 5.4). SUÜ’nün SCI ve SSCI dizinli mühendislik yayınları 25 kat arta-
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rak 1981-83 boyunca her yıl ortalama 37’den 2001-03 aralığında her yıl 941’e 
yükselmiştir. Diğer taraftan, tıptaki yayınlar hemen hemen on kat (62’den 
602’ye) iktisat ve işletmedeki yayınlar ise 4.5 kat (20’den 90’a) artmıştır. Son-
raki üç yılda herbir yayındaki ortalama aatıf taraından ölçüldüğü üzere, 
mühendislikte 1.45’ten 5.66’ya, tıpta 3.16’dan 11.33’e ve iktisat ve işletmede 
0.32’den 5.36’ya olmak üzere, yayınların kalitesi de önemli ölçüde artmıştır.

Tablo 5.5, 1981’den 2003’e dört temel akademik alanda SUÜ ve MÜ’nün 
araştırma yayınlama performansını karşılaştırmaktadır. Gösterildiği üzere 
MÜ, sadece dört alanın hepsinde yıllar boyunca SCI ve SSCI tarafından ta-
kip edilen uluslararas–hakemli yayınların miktarında değil, aynı zamanda 
yayınlanmasından sonraki beş yıl içerisinde ortalama atıf sayısıyla ölçüldü-
ğü üzere yayınlarının kalitesinde de SUÜ’nün gerisine düşmüştür.

MÜ öğretim üyeleri arasında nitelik göstergesi olarak, ISI makalelerini 
ve atıflarını kullanma tartışması devam etse de, Malezya üniversiteleri son 
zamanlarda kendi akademik personelinin yayınlarını teşvik etme ve des-
teklemede kendi politikalarını geliştirmiştir. Bütün bir akademik kültürü 
geliştirmek için, MÜ idaresinin yeni stratejisinin ISI yayınları ve atıflarına 
dayalı teşvikler için özel talepleri var. ISI yayın koşulu doktora düzeyindeki 
öğrenci kabulüne kadar uzanmaktadır: doktora adayları ISI kayıtlı en az 
iki yayına sahip olmalıdır. MÜ’nün kendi 50’den fazla dergisinin durumu 
kaygılar arasında; ki bunların bazısı otuz kırk yıldır düzenli olarak yayın-
lanmış ve kendi alıcısını oluşturmuştur. Odaklanmadaki bu değişikliğin bu 
dergileri ve şu anki mevcut kaynakları nasıl etkileyeceği merak konusudur.

Tablo 5.5 MÜ ve SUÜ’nün Yayınları ve Atıfları, 1981-2003

Mühendislik  
Alanları

Tıp  
Alanları

İktisat  
Alanları

İşletme ve Yönetim 
Alanları

Yıl MÜ SUÜ MÜ SUÜ MÜ SUÜ MÜ SUÜ
Makale Sayısı

1981–83 9 111 132 186 11 51 2 8

1991–93 40 586 192 747 5 32 0 45

2001–03 146 2,823 324 1,808 6 123 6 148

Yayın Başına Düşen Ortalama Atıf
1981–83 1.00 1.45 2.85 3.16 0.09 0.35 6.50 0.13

1991–93 1.40 2.54 4.43 6.24 0.40 2.47 – 3.69

2001–03 3.83 5.66 5.08 11.33 3.17 3.89 0.17 8.41

Kaynak: Yazarın Thomas Reuters, Web of Science verileri üzerine kendi hesaplaması
Not: – =mevcut değil. Veriler sadece SCI ve SSCI dizinli dergiler içindir; atıf oranı şu şekilde hesaplanmıştır: Beş yıllık 
yayın içerisindeki atıf sayısı harmanlanır (örneğin, 1981–86’da yapılan alıntı sayısı 1981’de yayınlanan makaleler için 
harmanlanır). Her bir üç zaman dilimindeki (1981–83, 1991–93, 2001–03) yayınların ve atıfların sayısı daha sonra 
toplanır, ve bu rakama göre, yayın başına düşen atıf sayısı heseplanır.

Dünya üniversitesi sıralama çalışmalarının yan ürünlerinden birisi, ge-
çen yıl yürütülen Akademik Saygınlık Anketi sonrasında, Malezya devlet 
üniversiteleri için Yükseköğretim Bakanlığı’nın kendi sıralama sistemi-
dir –Malezya Yükseköğretim Kurumları Sıralama Sistemi (Malay dilinde 
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SETARA’da) (Malezya Yeterlik Kurumu 2010). Daha oturmuş yedi üniver-
siteyi içeren SETARA’nın ilk çalışmasının sonuçları, 2008’de yayınlanmış ve 
MÜ ülke genelinde birinci olmuştur. SETARA’da 2009’da, Malezya Yeterlik 
Kurumu, devlet ve özel üniversitelerindeki, yabancı şube yerleşkeleri de 
dahil, lisans öğretim ve öğrenimini altı aşamalı (Aşama 6 en başarılı) olmak 
üzere gözden geçirdi. Hiçbiri Aşama 6 içerisinde değildi; MÜ, aşama 5’teki 
18 devlet ve özel yükseköğretim kurumlarından biriydi (Malezya Yeterlik 
Kurumu 2009). Ülkedeki dört araştırma üniversitesi arasında bahsi geçen 
şu anki liderlik ve idare ve rekabet ruhunda, MÜ enerji ve kaynaklarını, 
muhtemelen ulusal öncü konumunu korumak için kullanacaktır.

Patentleme Düzeyleri

Patentleme, kusurlarına karşın, potansiyel ekonomik değere sahip 
olan teknolojik icatların yaklaşık bir ölçümü olarak kullanılabilir. Özellik-
le, Birleşik Devletler patent ofisi tarafından verilen patent sayısı, Birleşik 
Devletler’in dünyadaki en büyük pazar olduğunu düşünürsek, genellikle 
ülke genelinde karşılaştırma sağlamak için uluslararası karşılaştırmalı de-
ğerlendirme olarak kullanılmaktadır (Trajtenberg 2002). 2000 sonrası dö-
nemde, SUÜ patentleme çıktısını önemli ölçüde artırıken (1990-99 boyunca 
her sene Birleşik Devletler çıkışlı ortalama dört patentten 2000–08 aralığın-
da her sene ortalama 22.7 patente), MÜ 1990’dan beri göz ardı edilebilir bir 
patentleme çıktısına sahip olmuştur (1990’dan beri Birleşik Devletler çıkışlı 
iki patent) (Wong, Ho ve Singh).

Ming Yu Cheng, Malezya üniversitelerindeki patentleme düzeyi düşük-
lüğünün kısmen, üniversiteler ve devlet araştırma enstitüleri tarafından yü-
rütülen araştırma rolünü açıkça tanımlayan, hükümet politikasının sonucu 
olabileceğini savunmuştur. 1986’dan 1990’a uygulanan Beşinci Malezya 
Planı, üniversitelerin temel araştırmaya kamu araştırma (yüzde 40) enstitü-
lerine göre (yüzde 10) daha fazla önem vereceğini şart koşmuştur (Cheng). 
Ancak devletin, temel araştırmaya çok önem vermenin ticari değeri olan 
araştırma üretmeyeceği varsayımı geçerli değildir çünkü temel araştırma 
üzerine bir hayli yoğunlaşmış, dünyanın birçok önde gelen üniversitesi, 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi dahil, patent 
üretiminde de verimli olmuştur. Benzer şekilde, geçen 10 yıl boyunca SUÜ 
ve Tsinghua Üniversitesi gibi Asya’nın önde gelen üniversiteleri arasında, 
patentlemedeki hızlı yükseliş temel araştırma üzerindeki artan önemle ör-
tüşmüştür. Önemli olan, uygulamalı ve temel karşılaştırması yerine, araş-
tırmanın kalitesi ve ekonomik ağırlık üzerindeki stratejik önemdir (stratejik 
temel araştırma ya da “Pasteur’s quadrant”).

Uluslararası Saygınlık, Tanınma, Ödül ve İşbirliği

Kurumlara ve tek tek biliminsanları ve araştırmacılarının akranları tara-
fından tanınması, seçilmiş akademik ve profesyonel topluluklara katılmak 
için akran değerlendirmesi ile davet edilme, üst düzey akademik ve profes-
yonel konferanslara katılma, dünya organlarına seçilme ve prestijli ödüllere 
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dayalı olan kalitenin önemli bir göstergesidir. Örneğin, 2007’de, Lee Kuan 
Yew Kamu Politikası Okulu, prestijli Küresel Kamu Politikası Ağı’na katılan 
Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki ilk kurum oldu. Aynı yıl, SUÜ rektö-
rü Shih Choon Fong, Eğitimi Geliştirme ve Destekleme Konseyi tarafından 
Baş Yönetici Liderlik Ödülü’nü aldı. Ayrıca SUÜ, 2006’da, 10 üyeli Araştır-
ma Üniversiteleri Uluslararası Birliği’nin kurucu üyesi oldu. Fakülte düze-
yinde, SUÜ iler diğer önde gelen üniversiteler arasında (örneğin, Kalifor-
niya Üniversitesi, Los Angeles; Karolinska Enstitüsü ve Pekin Üniversitesi) 
artan sayıda ortak diploma programları kurulmuş, SUÜ’nün uluslararası 
akademik topluluktaki gelişen konumu kanıtlanmıştır.

Kayıtlar, geçmişte, MÜ’nün uluslararası akademik faaliyetlerdeki katı-
lımı ve performansının genel üniversite uygulamaları yerine bireysel per-
sonel etkinliğine bağlı olduğunu göstermektedir. Geçen beş yıl boyunca, 
Malezya üniversiteleri daha rekabetçi hale geldikçe, MÜ, Uluslararası Bu-
luşlar Sergisi, Cenevre’de Teknikler ve Ürünler gibi uluslararası araştırma 
ve innovasyon etkinliklerinde yüzünün akıyla çıkmıştır. MÜ öğretim üye-
leri, tıp alanındaki öğretim üyeleri gibi, birim düzeyinde akreditasyon tale-
binde ve bunu gerçekleştirmede daha atılgan olmuşlardır: örneğin 2008’de, 
gastrointestinal endoskopi birimi, Dünya Sindirim Sistemi Endoskopi Ör-
gütü (Organisation Mondiale d’Endoscopie Digestive) tarafından16 üstün 
dünya merkezinden biri olarak seçilmiştir.

MÜ, Birleşik Krallık Diş Konseyi geneli ve diğer mesleki kurumlar ta-
rafından diş cerrahisi lisans bölümü gibi öğretim programları için, dünya 
genlinde kabul için önemli olan uluslararası akreditate olmak için çalışma-
ya devam etmektedir. Imperial College Londra, Melbourne Üniversitesi ve 
Sidney Üniversitesi gibi tanınmış üniversitelerle ortak doktora programları, 
artan uluslararası kabulün sağlıklı göstergeleridir.

Çıkarılan Dersler

SUÜ ve MÜ arasındaki karşılaştırma eğiticidir. Singapur örneği, ulusal 
gelişmeye ve ekonomik büyüme doğru yöneltilen stratejik düşüncenin aka-
demik mükemmeliyet için nasıl bir etmen olduğunu, bir üniversiteyi yeni 
sanayileşmiş bir ekonomiden önde gelen üniversiteler ligine hızlı bir şekil-
de yükseltmeyi nasıl sağladığını göstermektedir. MÜ için, SUÜ’nün başarı-
larını incelemek, MÜ’nün dikkatini, liderliğin devamına, küresel ekonomik 
ortamı dikkate alan, stratejik planlamada yatırımı, pedagojide öğrencilerin 
gelişimini ve yatırımı içeren dengeli bir ulusal dil politikasına, tutarlı ve ye-
terinden fazla ödenek ve nitelikli insan kaynaklarına ve yerel ve uluslarara-
sı düzenlemelerin pürüzsüzce üzerinden geçen bir araştırma ve akademik 
altyapının kurulmasına çeker.

SUÜ’nün, küresel mükemmeliyet merdiveninde yukarıya çıkmak için 
kendini aşamalı olarak dönüştürmeye başladığı yıllar Singapur ekonomisi-
nin üçüncü dünya ülkesinden birinci dünya ülkesine büyük dönüşümünü 
yansıtmaktadır (Lee 2000). Singapur, 21. yüzyılda bilgiye dayalı ekonomi 
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olarak rekabete doğru amansızca ilerledikçe, SUÜ’nün amacı basit olarak 
yerel halkın eğitim ihtiyaçlarını karşılamak değildir. Ancak SUÜ, vizyonu-
nu, sadece araştırma ve öğretimin geleneksel misyonlarında küresel olarak 
üstün olmayan, aynı zamanda teknolojiyi ticarileştirerek başarılı yüksek 
teknoloji şirketleri oluşturan ve ekonomik refah üreten “girişimci üniversi-
te” olmada “üçüncü misyonu” benimseyen bir “küresel bilgi girişimi” hali-
ne gelmek üzere oluşturmuştur (Etzkowıtz ve diğerleri 2000; Wong, Ho ve 
Singh). Daha da önemlisi, SUÜ öyküsü, MÜ’ye ve gelişen ekonomilerdeki 
diğer ülkelere “–paralel veya ayrı gelişime süreci yerine– dünya ekonomi-
siyle bütünleşmenin bir süreci olarak gelişmenin” örneğini sunar (Lall ve 
Urata 2003).

MÜ’nün karşılaştığı zorluk, kökleşmiş çalışma prensiplerini, düzenle-
melerini ve mali yönetim sistemlerini etkileyen misyonlarını ve öncelikle-
rini değiştirmesi gereken herhangi bir kurum veya örgüt tarafından kar-
şılaşılan zorluktur (Salmi 2009, 39-43). MÜ’nün tarihi, ulusal politikaların 
bir devlet üniversitesinin kurumsal gelişimini ciddi bir şekilde sınırlayabi-
leceğini göstermektedir. Durum, akademik mükemmeliyeti sürdürmek ve 
uluslararası olarak rekabet etmek için, böyle bir kurumsal kapasiteyi inşa 
etmenin birkaç yıl olacağı farzedilirse, üniversitenin kapasitesini sınırlayan 
önemli uzun vadeli sonuçlara sahip olabilir. Aynı şekilde, hem SUÜ hem 
de MÜ, stratejileri biçimlendirmede olumlu kurumsal değişiklik meydana 
getirmek için kurumlar içerisindeki liderliğin anlayışını, deneyimini ve bil-
gisini güçlendirebileceğini göstermektedir.

MÜ’de pozitif ayrımcılık politikaları, en dezavantajlı olarak algılanmış 
olan etnik gruplarda, akademik sıralamalardaki artan kayıtlar ve dikey ha-
reketlilikte görüldüğü üzere, işe yaramıştır. Malzeya’nın, çoğul toplumlar-
daki kurumlara bilgi sağlayan sosyal adalet hedeflerine ilgisi önemliyken, 
kurumsal rekabet edebilirlik ve kalite ile sosyal hedefleri dengeleme ko-
nusunu da ortaya çıkarmaktadır. Eğer MÜ, liyakata dayalı öğrenci kabulü 
ve personel işe alımı, staj ve terfideki –ırk ve milliyetine bakmaksızın en 
yetenekliye yöneltilen– yeni nesil politikalarını uygulayabilirse, öne geçme 
potansiyeline sahip olur.

Ancak, MÜ’nün dünya çapında olma isteğinin önündeki ciddi enge-
lin, verimsiz mali uygulamalarla iki katına çıkan mevcut düşük finansman 
düzeyi olduğu açıktır. SUÜ’nün tutarlı, yüksek üst mali kaynakları, onun, 
yetenekli mezun öğrencileri, üstün nitelikli yerel ve uluslararası akademis-
yenleri ve araştırmacıları etkilemede yardımcı olan, en iyi eğitim ve araştır-
ma altyapısını, telekomünikasyonu ve yaşam hizmetlerini sunmasına izin 
vermektedir. Azalan hükümet fonları ve hızlı değişime cevap verme ihti-
yacına rağmen, MÜ, yönetsel, idari, akademik, teknik ve destek personelin 
hizmetleri ve fonksiyonları arasındaki sinerjiyle uygun maliyetli yönetimi 
temin ederek, enerjisinin önemli kısmını gelir üretimini ve kaynak yaratma 
kapasitesini hızlandırmaya yönlendirmelidir. Olasılık, hem üniversite yö-
netimi hem de hükümetin, geride kalanlar için motivasyon kaynağı olarak, 
dünya ve ulusal sıralamaları ve iç teşvik mekanizmalarını kullanan yeni ka-
zanımları sürdürmeyi isteyeceği yönündedir.
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Bir üniversitenin yeni bir vizyon ve yeni hedeflere uygun dönüşümü, 
cesur bir çabadır. Uzun vadede işlerin rayında gitmesi için, “ulusal politika-
ları, kurumsal yetenekleri ve bilgi entegrasyonunu” bir araya getiren siyasi 
irade de gerekmektedir.
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BÖLÜM 6

Dünya Çapında Bir Konuma Doğru mu? 
HTE Sistemi ve HTE Bombay
Narayana Jayaram

Hindistan Teknoloji Enstitüsüleri (HTE) Hindistan yükseköğretim ala-
nında, mükemmelliyetin adaları olmuştur. Geleneksel üiversite sisteminin 
dışında, teknoloji eğitiminde bir yenilik olarak başlatılan HTE, 1950-63 dö-
nemi boyunca başlangıçta orijinal denilen kurulmuş beş enstitüden 2010’da 
16’ya yükselmiştir. HTE’nin verdiği diplomalar bütün dünyada kabul edil-
mekte ve saygı gösterilmektedir. Hayatın çeşitli kesimlerinde ve çeşitli mes-
lekleride HTE mezunlarının gerçekleştirdikleri başarılar HTE markasına 
büyük katkıda bulunmuştur.

Bu yüzden, Hindistan üniversite sisteminde, HTE’nin sürekli diğer 
mühendislik fakültelerinin (sayıları 1200’den fazladır) üstünde yer alması 
şaşırtıcı değildir. Outlook-GfK-Mode Survey tarafından, Haziran 2009’da, 
Hindistan’ın metropolitan alanlarında 300 paydaşın algısına dayalı olarak 
yapılan en başarılı 10 mühendislik fakültesi sıralamasında bunların sekizi 
HTE idi. Times Higher Education ve QS Mühendislik Dünya Üniversite Sı-
ralamaları ve 2008’deki IT Üniversiteleri’nde yer bulan tek Hint kuruluşu 
HTE idi: HTE Bombay (36. sıradaydı) ve HTE Delhi (42. sıradaydı). Şan-
gay Jiao Tong Üniversitesi Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması’nda 
dünya genelindeki en iyi 500 üniversite arasındaki üç Hintli eğitim kurulu-
şundan biri HTE Kharagpur’du. Bu yüzden, eğer Hindistan’daki herhangi 
bir üniversite dünya çapında statü arzuluyorsa, Hindistan Bilim Enstitüsü 
(Bangalore) hariç, başlangıçtaki beş orijinal potansiyel adaylardır.

Bununla birlikte, HTE sisteminin başarısı, onu büyük bir gerginliğe sok-
muş gözükmektedir: HTE Delhi’de 40 yıl görev yapan, henüz emekli bir 
profesör, Shashi K. Gulhati, (2007, kitap kapağı) “Özerkliği ciddi şekilde 
yıpranmaktadır; altyapısı aşınmaktadır; laboratuarlar köhneleşmektedir; 
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öğretim üyesi azalmaktadır; kabul için rekabet adayları sağlıksız bir an-
garyaya itmektedir” şeklinde gözlemde bulunmaktadır. HTE sisteminin, 
önemli bir kavşakta olduğu görünmektedir: HTE “tepeden düşebilir veya 
yeni doruklara tırmanmak için etkinliğini artırabilir” (Gulhati 2007, vii). 
HTE sisteminin başarısını ne açıklar ve HTE bu zamana kadar geliştirdiği 
mükemmeliyeti sürdürmede hangi zorluklarla karşılaşır? Bu bölüm üç kı-
sımda bu iki soruya değinecektir: ilk kısım HTE sisteminin geneline odak-
lanacaktır, ikinci kısım HTE Bombay örnek vaka çalışmasını sunacaktır ve 
üçüncü kısım HTE’lerin sürdürülmesindeki ve artırılmasındaki sorunları ve 
beklentileri derinlemesine inceleyecektir.

HTE Sistemi

Başlangıç ve Gelişme

Mart 1946’da, Sir Ardeshir Dalal ve Sir Jogendra Singh isimli iki Hint-
li üyenin ısrarı üzerine Kraliyet Yönetim Konseyi, savaş sonrası Hindistan 
için teknik eğitimin gelişmesinde yol oluşturmak için bir komite kurdu. Na-
lini Ranjan Sarkar’ın başkanlık ettiği 22 üyeli komite, sıradan mühendislik 
fakültelerinden farklı olarak dört teknik enstitünün kurulmasının önerildi-
ği ara raporu sundu: bu enstitüler artan bilgi ve değişen toplum ışığında, 
örgütlerinde gerekli dinamizm ve esnekliğini sağlamayacak şekilde tasar-
landılar.Ülkenin hala İngiliz yönetiminde olmuş olduğu göz önüne alınırsa, 
Sarkar Komitesi’nin önerdiği modelin Imperial College London gibi İngiliz 
bir kurumdan çok Massachusetts Teknoloji Enstitüsü modeli olmasını kay-
da değer bulunabilir (Indiresan ve Nigam 1993, 339).

Sarkar Komitesi’nin önerileri, geçici olsa da, bağımsız Hindistan’ın ilk 
başbakanı Hindu din adamı Jawaharlal Nehru gibi öngörülü birinin gözüne 
girmiştir. İlk Hindistan Teknoloji Enstitüsü Mayıs 1950’de, Kalküta (sonra-
dan Kolkata olarak adlandırılmıştır) yakınında Kharagpur’da kurulmuş ve 
üç yerleşke daha kurulmuştur: 1958’de Bombay (sonradan Mumbai olarak 
adlandırılmıştır), 1959’da Madras (sonradan Chennai olarak adlandırılmıştır) 
ve1959’da Kanpur. Parlamento kararı ile (1961 Teknoloji Enstitüsü Yasası) bu 
enstitüler, “ulusal öneme sahip kurumlar” olarak belirlendiler. 1961’de Yeni 
Delhi’de kurulan Mühendislik Fakültesi 1963’te, HTE Delhi olarak adlandırıl-
dı (1961 yasasındaki değişiklikle). Teknoloji Enstitüsü Yasası’nın tanımladığı 
üzere bu beş öncü HTE’nin –Kharagpur, Bombay, Madras, Karpur ve Delhi– 
yapısı ve işleyişi, HTE sistemi olarak isimlendirilir. Esas beş HTE’nin dördü, 
uluslararası organizasyonlar veya yabancı hükümetlerle işbirliği veya onların 
aktif yardımlarıyla kurulmuştur: HTE Bombay, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bi-
lim ve Kültür Organizasyonu (UNESCO)’nun ve Sovyetler Birliği’nin yardı-
mıyla; HTE Madras, Federal Almanya Cumhuriyeti yardımıyla; HTE Kanpur 
9 Amerikan üniversitesinin konsorsiyumunun yardımıyla Hint–Amerikan 
Programı altında; ve HTE Delhi, Birleşik Krallık’ın desteğiyle. Uluslararası 
bütün yardım ve birlikteliğin sona erdiği 1973’ten beri, enstitüler hükümetten 
mali destekle kendi kendilerini yönetmektedirler.
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Başlıca beş HTE’nin kuruluşundan sonraki otuz yılda yeni bir Hindistan 
Teknoloji Enstitüsü kurulmadı. Daha sonra, 1990ların başında, kuzeybatı eya-
leti Assam’daki öğrenci karışıklıklarına cevaben, Başbakan Rajiv Gandhi bu 
eyalete HTE’nin kuruluşu için söz verdi. Bu sayede, 1994’te, HTE Guwahati 
kuruldu. 2001’de, Roorke Üniversitesi (kuzeydeki Uttarakhand eyaletinde) 
(1854’te Thomson Sivil Mühendislik Fakültesi olarak başlamış ve bağımsızlık-
tan sonra yeniden adlandırılmıştır) HTE sisteminin dahil edildi, HTE Roorke 
olmuştu. Sonuç olarak, 2001’de, HTE sistemi içinde yedi enstitü vardı.

Ekim 2003’te, başbakan Atal Bihari Vajpayee “gerekli umut ve potansiye-
le sahip olan” daha fazla HTE oluşturmak için planları açıkladı (Upadhyaya 
2005). Kasım 2003’te kurulan S.K. Joshi Komitesi, HTE olarak geliştirilebi-
lecek beş kurumun seçilmesini önerdi. Mart 2008’de, Hindistan hükümeti, 
yeni HTE’nin kurulması için sekiz eyalet tespit etti – Andhra Pradeş (Hay-
darabad), Bihar (Patna), Gucarat (Gandhinagar), Himaçhal Pradeş (Mandi), 
Madhya Pradeş (İndore), Orissa (Bhubanesvar), Pencap (Rupnagar) ve Ra-
jasthan– ve Teknoloji Enstitüsü’nün (Banaras Hindu Üniversitesi) HTE’ye 
dönüşmesini önerdi. Böylelikle, Mart 2010’dan itibariyle, HTE sistemi altın-
da 16 enstitü bulunuyordu.

HTE sistemine ait iki önemli değerlendirme İnsan Kaynakları Geliştirme 
Bakanlığı tarafından başlatılmıştır. Profesör Y. Nayudamma’nın başkanlık 
ettiği komite ilk değerlendirmeyi yapmış ve raporu 1986’da teslim etmiştir. 
Bu rapor, raporunu 2004’te sunan Profesör P. Rama Rao’nun başkanlık et-
tiği komite tarafından (ikinci değerlendirme komitesi) ikinci değerlendirme 
için yol gösteren bir belge haline gelmiştir (Hindistan Hükümeti 2004). Hü-
kümet tarafından göreve getirilen bütün komitelerde olduğu gibi, komite 
raporları her birinin öneri paketleri “prensipte”, kabul edildi, fakat sadece 
hükümete uygun olan öneriler uygulandı. Bu iki sistemik değerlendirme-
den sonra, HTEler’in asıl beşlisinin her biri, kendilerini değişen koşullara 
adapte etmek için belirli konularda –organizasyon, müfredat ve diğer ko-
nular– kurumsal değerlendirmelere girişmişlerdir.

HTE Sisteminin Organizasyonu

Hindistan’ın devlet başkanı bütün HTEler’in Müfettişi olarak bilinir 
(HTE sistemindeki en yüksek protokol otoritesi, devlet yöneticisi olarak 
re’sen hizmet eden devlet üniversitelerindeki rektör ile karşılaştırılabilir) 
ve rezidü güçleri vardır. Müfettişin direk kontrolü altında olan HTE Kon-
seyi, Hindistan hükümetinde teknik eğitimden sorumlu bakandan; bütün 
HTEler’in başkanları ve yöneticilerinden; Üniversite Yardım Komisyonu-
nun başkanından; Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi’nin genel 
yöneticisi; Hindistan Bilim Enstitüsü başkanından; Parlamentonun üç üye-
sinden ve üç temsilciden –Hindistan hükümeti, Hindistan Geneli Teknik 
Eğitim Konseyi ve Müfettiş– oluşur.

Her bir HTE’nin yönetici organı olan Yöneticiler Kurulu, HTE 
Konseyi’nin altında yer alır, başkanını Müfettiş aday gösterir. Üniversite-
lerden farklı olarak, HTE’nin rektörü, onun idari organı olan Yöneticiler 
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Kurulu’nun başkanı değildir. Bu durum, rektörün bağımsızlığını kısıtlamak 
yerine, iş ve hükümet baskısına bir tampon ve önemli kararlar almak için 
soluklanma sağlar (İndiresan ve Nigam 1993, 349–50). Rektörün altındakiler 
rektör yardımcısı, dekanlar ve bölüm başkanlarıdır. Registrar HTE’nin baş-
lıca yönetim görevlisidir ve gün be gün, işletme faaliyetini denetler. Bölüm 
başkanlarının altındakiler öğretim üyeleridir (profesörler, doçentler ve yar-
dımcı doçentler).

HTE Konseyi, geniş bir politika rehberi sağlasa da, dahili yönetim her 
bir HTE’nin Yöneticiler Kurulu’na düşer ve rutin akademik politikalar se-
nato tarafından kararlaştırılır. Senato, enstitünün bütün öğretim üyelerini 
ve birkaç öğrenciyi içerir; rektör senatonun re’sen başkanıdır. Senato, prog-
ramları tespit eder, dersleri ve müfredatı onaylar, değerlendirmeleri ve sı-
navarı duyurur, sonuçları onaylar ve hususi akademik konulara bakması 
için komiteler tayin eder. Eğitim standartlarını korumak için, senato peri-
yodik olarak enstitünün öğretim, araştırma ve eğitim faaliyetlerini inceler. 
Üniversitelerden farklı olarak, HTE’ler, koşullara karşılık verebilir ve deği-
şiklikleri gecikmeksizin uygulayabilir.

“Ulusal öneme sahip kurumlar” olarak HTE’ler özerk bir şekilde faaliyet-
te bulunur. Onlar, genellikle, merkezden veya bulundukları eyaletten siyasi 
veya hükümetten gelen müdahaleden özgür olmuşlardır. Her bölgedeki eya-
let hükümetleri, Yöneticiler Konseyi’nde temsilciliği olsa da, öğretim üyesi 
alımı veya müfredat gibi enstitü düzeyindeki konularda karar alma üzerinde 
bir kontrole sahip değildir. Her bir HTE, kendi yöneticler kurulunun başkanı 
olarak sistemle ilişkili alanlardan alınan seçkin kişilere sahip olmuştur.

Enstitünün üst otoritesi, hükümet düzeyindeki bürokratik engellerden 
şikayet etmektedir; öğretim üyeleri enstitü düzeyinde aynı engellerden şi-
kayetçidir. HTE’lerin hükümet ödenekleri üzerindeki büyük bağımlılığı dü-
şünülecek olursa, hükümetin her bir HTE’nin alacağı yardımların miktarını 
kararlaştırması ve bürokrasinin, yardımların ibrasını düzenlemesi anlaşıla-
bilir olur. Her iki açıdan, HTE’ler genellikle zorlukla karşılaşır. Aynı şekilde, 
enstitülerin yardımlarını devlet hazinesinden alması nedeniyle, enstitüler 
sıkı muhasebe ve denetleme normlarını icra etmek zorundadır. Bu konuda, 
öğretim üyeleri genellik zorlukla karşılaşmaktadır. Ancak, üniversitelerin 
eyalet hükümetlerine küçük düşürücü bağlımlılıkları yüzünden karşılaştık-
ları zorluklar ve maruz kaldıkları siyasi müdahale ile karşılaştırıldığında, bu 
bürokratik engeller hiçbir şeydir.

Daha da önemlisi, HTE’lerde öğrencilerin siyaseti kontrol altında tutu-
lur. Öğrenci konseyleri garip bir biçimde siyasi partilerin etkisinden uzak-
tır; öğrenci hareketleri neredeyse hiç görülmez. Öğrenciler öğretim üyeleri 
ve yönetime oldukları gibi, akademik takvime de saygılıdırlar. Bu yüzden, 
işlevsel olarak, akademik sistem fevkalade verimlidir. Bu durum, öğrenci 
hareketleri tarafından akademik takvimin kalıcı olarak sona erdirildiği üni-
versite sistemiyle bariz bir şekilde zıtlık içerisindedir. Şöhretli üniversiteler 
bile, öğrenci siyasetinin dertlerinden ve siyasi partilerin aktif ilgilendiği öğ-
renci hareketlerinden uzak değildir.
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Öğrenci Alımı

HTEler’e kabul fazlasıyle rekabete dayalıdır. Dört yıllık teknoloji diplo-
ma programı ve beş yıllık entegre diploma programı ve teknoloji yüksekli-
sans programını isteyen adaylar zorluğu ve şeffaflığı ile bilinen Hindistan 
geneli yıllık bir sınava –HTE Ortak Giriş Sınavı– girer. Lisansüstü program-
lara kabul, çeşitli giriş sınavları içerir: teknoloji yüksek lisansı, doktora ve 
bazı fen programları yükseklisansı ile birlikte fen yükseklisansına ortak ka-
bul için Mühendislik Lisansüstü Yetenek Testi; ve işletme çalışmaları için 
Yönetime Giriş Ortak Testi. Yükseklisans ve doktora programlarına kabul, 
adayların belki yazılı sınava da girmesi gerekse de, temel olarak kişisel mü-
lakat üzerine kuruludur.

HTE Ortak Giriş Sınavı dönüşümlü seçilen bir HTE tarafından yürütülen 
en iyi giriş sınavıdır. Adayların kimya, matematik ve fizik bilgilerini sınayan 
fen odaklı sınav, yüksek ortaöğretim eğitimini (12 yıl) tamamlamış, saygın 
bir eğitim kurulu tarafından yapılan yeterlik sınavında yüzde 60’tan fazla 
puan almış olanlara açıktır. Yıllar içinde bu sınava giren aday sayısı sürekli 
olarak artmıştır: Nisan 2010’da düzenlenen sınava 7,400 kişilik kontenjan 
için 450,000 aday girdi. Kontenjan için rekabet eden adayların ortalama sa-
yısının yüksek olması ile birlikte, bu sınav “önemli derecede etkili filtre” ol-
muştur (Hindistan Hükümeti 2004,3). Yüksek dereceler alan adaylar, açıkça 
daha iyi enstitü ve çalışma programı seçimine sahip olurlar.

HTE Ortak Giriş Sınavı’nın formatının, zor olsa da, “doğuştan zeki olan 
çekirge ile çalışmaktan kıçını yırtan karıncayı birbirinden ayıramaz” (Deb 
2004,48). Bu ayırım “HTE sistemine temel olması” nedeniyle, yıldan yıla sı-
navın daha zor hale geleceği gerçeği “OGS (Ortak Giriş Sınavı)’nin –ve OGS 
kağıtlarını hazırlayan insanların– bugün karşı karşıya kaldığı önemli bir 
tehdit” olarak görülmektedir (Deb 2004,48). Aşırı zorlu sınavda başarı şans-
larını artırmak için (bununla birlikte bu şans belki küçük olsa da), çoğu HTE 
adayı, onları HTE– Ortak Giriş Sınavı’na hazırlayan dersanelere kaydolur. 
Orta sınıf özlemi (“HTE rüyası”) o her neyse odur, öğrenciler hayatlarının 
dört beş yılını “OGS’yi zeka veya bilim yeteneği testinden çok dayanıklılık 
testine dönüştüren” bu giriş sınavına adadığı bilinmektedir (Deb 2004, 53).

Ancak, herhangi bir zamanda, yedi HTE’de, 16,000 lisans ve 12,000 lisan-
süstü öğrenci okumaktadır. Bu rakamlar, araştırmacı biliminsanlarının sa-
yısına ektir (yükseklisan ve doktora). 2002-03’te, HTEler, 2,274 lisans, 3,675 
yükseklisans (çif diplomalılar dahil) ve 444 doktora mezunu verdi. HTE-
ler’deki öğretim üyesi öğrenci oranı 1’e 6 ile 1’e 8 arasındadır ve bu Hindis-
tan standartlarına göre büyük bir lükstür.

Koruyucu Ayrmcılık

Başlangıcından itibaren, HTE sistemi, HTE– Ortak Giriş Sınavı aracılığı 
ile belirlenen başarıya göre liyakata dayalı kabullere karar vermiştir. Ancak, 
1973’ten itibaren, HTEler koruyucu ayrımcılık politikasını takip etmişlerdir 
(bir çeşit pozitif ayrımcılık): kontenjanın yüzde 15’i, bir plana göre listele-
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nen geleneksel olarak dışlanmış yoksul kasta (planlanan kastlar) ait olan 
adaylar, yüzde 7.5’i bir plana göre listelenen anaakım toplumun dışında 
kalmış kabilelere ait olanlar (planlanmış kabileler). 2008’den itibaren, rezer-
vasyon planı, yüzde 27’ye kadar imkanları az olan diğer sınıflara genişletil-
miştir. Böylece, toplamda, kontenjanların yüzde 49.5’i rezervedir.

Bununla birlikte, planlı kastlar ve planlı kabilelerden adayları (ancak 
diğer mağdur sınıfları değil), genel kategori adayları ile rekabet etmesini 
sağlamak için, HTEler onlara engel olmaktadır: yeterlik sınavında (ismen 
yüksek ortaöğretim okulu) genel kategori adaylarından (yüzde 60) yüzde-
lik olarak 5 puan daha az (yüzde 55) alabilirler. Aynı şekilde, HTE-Ortak 
Giriş Sınavı’ndaki yeterlik için tavan puanı önemli ölçüde düşüktür: genel 
kategoride kabul edilen öğrencinin puanının üçte ikisidir. Ayrıca, bu sınava 
katılmada genel kategori öğrencileri için 25 olan üst yaş sınırı planlı kastlar 
ve kabileler için 30’a kaydırılmıştır.

HTE sisteminde izlenen rezervasyon politikası devlet ödenekli diğer 
eğitim kurumlarından önemli derecede farklıdır. Gevşetilmiş ölçütleri 
(daha düşük tavan puanı) karşılamayan planlı kastlar ve kabileler arasın-
dan seçilen kişilere belirli bir HTE’de hazırlık dersleri (İngilizce, fizik, kimya 
ve matematik) sunulur. Bir yıllık çalışmadan sonra, dönem sonu sınavında, 
saptanmış tavan puanından daha yüksek bir puan alabilen bu adayların 
normal sınıflarda devam etmesine izin verilir. Ancak, sınavı geçme ve ders-
leri bitirme ölçütlerinde gevşeme yoktur.

Kontenjanların ayrılması HTE sisteminde tartışmalı bir konu olmuştur. 
P. V. Indiresan ve N. C. Nigam’a göre (her ikisi de HTE’nin önceki yöne-
ticileridir) kontenjanların ayrılması “çözüm getiren tedbirlere rağmen, sis-
temle baş etmede büyük zorluklara sahip olan önemli sayıda akademik 
açıdan yetersiz öğrencileri getirmiştir” (Indiresan ve Nigam 1993, 357–58). 
“Ayrılmış kontenjanların (planlı kastlar ve kabileler)” yaklaşık yüzde 50’si 
“boş kalmıştır çünkü adaylar baraj puanını elde edememişlerdir” ve kabul 
edilenlerin yaklaşık yüzde 25’i programın talepleri ile baş etmedeki yeter-
sizlikleri nedeniyle programı bırakmaktadır (Indiresan ve Nigam 1993, 358). 
Beklendiği üzere, yer ayırma stratejisinin diğer mahrum sınıflara yayılması, 
şiddetli protestolarla sonuçlanmıştır (başka bakımdan protestoların özgür 
olduğu HTEler’de bile). Indiresan ve Nigam’a göre (1993, 358), “yer ayırma 
ve katılımcıların prblemleri HTEler’in işleyişine siyasi müdahaleyi getirmiş-
tir” (ayrıca bakınız Gulhati 2007, 34-35).

Öğretim Üyesi Sorunları

HTE sisteminin esas niteliği öğretim kadrosunun itibarı ve yetkinliğinde 
yatmaktadır. Sistem yıllar boyunca, HTE markasını inşa etme ve sürdürme-
de çok yardımcı olan başarılı bilim insanlarını ve kendini adamış öğretmen-
leri öğretim kadrosuna çekmiştir. Ancak, öğretim üyelerinin toplam sayısı 
çok artmamıştır. 2003’ten itibaren, yedi HTE toplam 2,375 öğretim üyesine 
sahipti, ki bu izin verilen toplam öğretim üyesinden yüzde 27 daha azdır 
(Hindistan Hükümeti 2004, 49). Şüphesiz, HTE’lerde öğretim kadrosu se-
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çim prosedürü, üniversite sistemindeki mühendislik fakülteleriyle karşılaş-
tırıldığında, katıdır. Öğretim üyelerinin çoğunun doktorası vardır, ki bu, 
bütün olağan öğretim üyesi atamalarında bir önşarttır. Ancak, birçok başarı-
lı bilim insanı, HTE sisteminin dışında, hem Hindistan hem de yurt dışında, 
kolaylıkla daha kazançlı ve bir hayli prestijli iş bulurlar.

Dahası, sistemin ilk yıllarında göreve getirilen öğretim üyeleri emekli 
olmuştur. İkinci değerlendirme komitesinin endişeyle belirtti konu, yüzde 
7’lik bir düşüşe sebep olan, “2000-01’den beri profesörlerin yüzde 80’inin 
emekli olmuş” olmasıdır (Hindistan Hükümeti 2004, 49). Giriş düzeyindeki 
yeni işe alımlar (yardımcı doçent) boşluğu doldurabilir, fakat gerekli dene-
yimi karşılamaz. Ters çevrilmiş piramit yapısı (yardımcı doçente göre daha 
fazla professör) bir endişe konusudur: profesörlerin sayısı (1,041) ve doçent 
sayısı (562), yardımcı doçent sayısının (636) yaklaşık 2.5-2.9 katıdır (Hindis-
tan Hükümeti 2004). Bu belki de büyük bir kırılmayı gösterse de, süregelen 
sistem için iyi bir işaret değildir çünkü kıdemli öğretim kadrosunun emek-
liliği kolayca doldurulamayacak bir boşluk yaratacaktır.

Öğretim kadrosunun yaş profili, yedi HTE genelinde aşağı yukarı aynıdır: 
profesörler 51-56 yaş; doçentler 40-49 yaş ve yardımcı doçentler 33-34 yaş. 
“35 yaş altı öğretim üyelerinin sayısının toplam öğretim kadrosu gücünün az 
bir bölümü olduğu” gerçeği ve Chennai, Delhi, Kharagpur ve Roorke’deki 
HTEler’de profesörlerin çoğunun 2010 itibariyle emekli olmaya uygun ol-
duğu gerçeği, ki önemli bir kısmı bu seçenekten yararlanacaktır, daha kay-
gı vericidir. İkinci değerlendirme komitesi, emeklilik yaşının 62 yaştan 65 
yaşa doğru dikey değişikliğini önerdi ve bu uygulandı. Aslında, eğer enstitü 
emekli bir öğretim üyesi için gerekli görürse, o üyenin hizmet süresi 70 yaşa 
kadar devam edebilir. Bu değişiklik sisteme biraz rahatlama sağlamıştır.

Ancak, nitelikli öğretim üyesi eksikliği ürkütücüdür: eksiklik HTE 
Bombay’da en düşük yüzde 10’dan, HTE Guvahati’de en yüksek yüzde 
60’a uzanmaktadır. Diğer beş HTE’deki öğretim üyesi eksikliği yüzde 14 
ile 37 arasında dağılmaktadır. Eğer Chennai, Delhi ve Mumbai’deki kurulu 
oturmuş HTEler nitelikli öğretim üyesi işe alımakta zorlanıyorsa, sekiz yeni 
HTE’nin akıbeti tasavvur edilebilir. Eğer 15 yıllık HTE Guvahati’nin dene-
yimlerine bakılırsa, yeni HTEler’in öğretim kadrosunun yüzde 50’sini bile 
işe alması yıllar sürecektir. Bu durum HTE sistemi için kaygı vericidir.

Öğretim üyesi pozisyonları aday havuzunu genişletmek için, İnsan 
Kaynakları Geliştirme Bakanlığı doktorası olmayanlara “okutman” olarak 
(akademik kadronun dördüncü katmanı) görevlendirmeye ve görevin yüz-
de 10’unu bu kadoya ayırmaya karar vermiştir. Bu yaklaşım, HTEler için 
“yasadışılığı haklı kılan kanun hükmü” olduğu zannedilse de, hareket yoz-
laşma olmakla büyük ölçüde eleştirilmektedir çünkü o, HTElerin yüksek 
standartlarını hafifletecektir. Bu, doktoralı adayların niteliksiz olduğu anla-
mına gelmez; doktoralı başvuru yapanların çok azını aldıkları HTElerin ilk 
yıllarından farklı olarak, şimdi, her bir görev yeri için 40–50 doktoralı başvu-
ru almaktadırlar. HTE Bombay’ın dekanının dediği gibi “seçtiğiklerimizde 
aşırı titiziz” (bakınız Mukul ve Chhapla 2009,19).
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Bu zamana kadar, kamu ödenekli kurumlar için hükümet normlarına 
göre, HTEler öğretim üyesi olarak sadece Hint uyruklu olanları görevlen-
dirmiştir. Bu koşul, eğer mezunlar, yabancı bir ülkeye göç ettikten sonra 
vatandaşlığını değiştirmişse, tanınmış mezunların bile atanma olasılığını 
dışladı. Ancak, normlar değiştirilmiştir ve şu an “yabancı uyruklular” söz-
leşmeyle birlikte beş yıla kadar görevlendirilebilmektedir. Kısa vadeli öğre-
tim görevlendirmeleri için uluslararası öğretim üyelerinin bir havuz listeye 
alınması için ayrıca bir öneri vardır.

Şaşırtıcı biçimde, HTEler arasında öğretim üyelerinin hareketliliği zor 
görünüyor. Enstitüyü değiştirmek isteyen bir öğretim üyesi, dışardan gelen 
bir adaymış gibi, aynı işe alma sürecinden geçmek zorunda. Sınırlı süreler 
için veya kalıcı olarak hareket mümkün olmalıdır; böyle hareketler sisteme 
taze kan getirir ve enstitünün akademik ortamını zenginleştirir. Böyle hare-
ketler aynı zamanda, belirli bölümlerdeki önemli eksiklerin üzerine gidecek 
ve teknolojinin belirli alanlarını güçlendirecektir.

Bu başarılı genç insanların öğretimi tercih etmemesi Hindistan’daki 
yükseköğretiminin genel bir sorunudur. Uzun bir dönem, nispi açıdan, 
HTE öğretim üyelerinin ücretleri, üniversite sistemininden sadece ucu ucu-
na daha iyiydi ve özel sektördeki yeni mezunlarınkiyle karşılaştırıldığında 
komik bir şekilde azdı (bakınız Pushkarna 2009, 16). Ücretlerden memnun 
olmayan HTE Bombay öğretim kadrosu, beklenmedik bir hareketle, 24 
Ağustos 2009’da bir günlük grev yaptı (Chhapla 2009b). Hükümet, Govard-
han Mehta Ücret Değerlendirme Komitesi’nin önerilerini bu açıdan uygu-
lamaya karar vermiştir.

İkinci değerlendirme komitesi, HTE öğretim üyeleri maaş paketinin ive-
dilikle gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Maaşların “görev öde-
neği” yoluyla artırılmasını önermiştir. Piyasa ekonomisinde, nadir bulunan 
nitelikli ve yetkin öğretmenler ödüllendirilir. Dünya çapındaki en iyi öğre-
tim üyeleri talebi göz önünde tutulduğunda, bu hava özellikle HTEler’de 
egemendir. Öğretim üyesi için standartlaştırılmış minimum ücret paketinin 
yanında belki de en acil ihtiyaç, performansa dayalı maaş sistemidir.

HTE öğretim üyeleri tam özerklikten memnunlar. En son gelişmeleri 
izlemek için müfredatı değiştirebilir ve zorlu araştırma projelerine başla-
yabilirler.

Beş HTE onlarca yıl boyunca, en azından Hindistan standartlarına 
göre, öğrencileri için ve en iyi öğrenim ortamı sağlayan başarılı bir altya-
pı –kütüphaneler, laboratuarlar ve bağlı tesisler– ve öğretim kadrosu için 
araştırma tesisleri inşa etmiştir. Ancak, öğretim kadrosu verimliliği, yeterli 
gözükmüyor. HTE öğretim üyeleri, 2002–03’te, ortalama olarak 2.70 öğrenci 
yetiştirmiş (0.96 lisans, 1.55 yükeklisans ve 0.19 doktora öğrencisi) ve 1.4 
araştırma yayını üretmiş, danışmanlık ve araştırma sponsorluğu aracılığı ile 
yıllık 830,0002 Rubi elde etmiş ve 10.5 kayıtlı öğrenciyi idare etmiştir (Hin-
distan Hükümeti 2004, 27). İkinci değerlendirme komitesi, ayrıca, “bütün 
düzeylerde mühendislik bölümlerinin fen bölümleri, araştırma merkezleri 
ve beşeri bilimler/işletme bölümlerinden daha fazla sayıda yayın ürettiğini” 
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tepit etti (Hindistan Hükümeti 2004,67). Herhangi bir sistemde olduğu gibi, 
öğretim kadrosunun akademik verimliliği değişkendir ve ortalamalar, ger-
çekçi tabloyu göstermemektedir. Bu yüzden, performans bağlantılı maaşlar 
düşünüldüğünde, öğretim üyesinin ilgilendiği öğretim, araştırma ve ek fa-
aliyetlerine, gereken dikkat gösterilmelidir.

Akademik Programlar

Dört yıllık teknoloji diploması HTEler tarafından sunulan en sık verilen 
ilk diplomadır. Bazı HTEler aynı zamanda çif diploma (beş yıllık teknoloji 
diploması ve teknoloji yükseklisansı) ve entegre edilmiş fen yükseklisans 
diplomaları (beş yıllık) verir. Akademik takvim, dönem sistemini izler. İlk 
iki dönemde, bütün teknoloji lisans ve çift diploma öğrencileri ortak bir 
ders yapısına sahiptirler (fizik, kimya, elektronik ve mekanikteki temel bil-
gileri kapsar). Bazı HTEler’de, tek bir bölüm konusuna dayalı dersler de 
sunulur. Üstün öğrenciler ilk yılın sonunda bölümlerini değiştirme seçene-
ğine sahiptir, ancak böyle değişiklikler yaygın değildir.

Öğrenciler, ikinci yıldan başlayarak (üçüncü dönem), ayrı ayrı bölüm-
lere ayrılırlar. Ancak, bilgi dağarcıklarını genişletmek için diğer bölümler-
den bazı ileri düzey zorunlu dersler almalarıdırlar. Üçüncü yılın sonunda, 
endüstride veya akademik bir kurmda yaz projesine başlarlar. Öğrenciler 
eğitimlerinin son yılında, tercih ettikleri takdirde, enstitünün yerleştirme 
birimi aracılığı ile endüstrilere ve kurumlara yerleştirilir.

HTE sistemi tarafından verieln lisansüstü programlar (iki yıllık) arasın-
da, teknoloji yükseklisansı en yaygınıdır, onu fen yükseklisansı takip eder. 
Bazı HTEler, işletme yönetimi yükseklisansı sunar, ancak bu programa ka-
bul mühendislere ve fen bilimlerindeki yükseklisans öğrencilerine kısıtlan-
mıştır. Bazı HTEler uzmanlaşma programları verir: tasarım yükseklisansı, 
tıp ve teknoloji yükseklisansı, şehir planlama yüseklisansı, bilişim teknoloji-
sinde yükseklisans diploması, fikri mülküyet hukukunda yükseklisans dip-
loması, deniz taşımacılığı ve işletmesinde yükseklisans diploması ve diğer-
leri gibi. Bütün HTEler doktora derecesi ve bazı araştırmaya dayalı yüksek 
lisans dereceleri sunmaktadır. Bütün HTElerin, Hindistan’da mühendislik 
bölümlerinde verilen bütün doktora diplomalarının yüzde 60’ından fazlası-
nı oluşturması kayda değerdir.

HTE sistemi, derslerin programdaki önemi üzerine dayanan oransal 
ağırlıkları ile birlikte, öğrencilerin performans değerlendirmesi için kredi 
sistemini uygular. Özel derslere verilen önemle birlikte kesintisiz bir değer-
lendirme sistemi sürekli takip edilmiştir. Esas eğitim kütüphaneler, labora-
tuarlar ve bilgisayar merkezlerinde yer alır. Öğrencilerin öğretimi değerlen-
dirmesi (hem müfredatı hem de öğretmenleri) yerleşmiş bir kuraldır.

İngilizce, HTElerde bir eğitim aracıdır. HTE–Ortak Giriş Sınavını geçen-
ler ve sisteme kabul edilenler bile, çalışmalarında daha iyi performans ser-
gilemeyi umuyorlara İngilizce yeteneklerini geliştirmek zorundadır. Daha 
önce değinildiği üzere, özel bir kategori olarak kabul edilen (“hazırlık ders-
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leri” için) kast ve kabilelerin planlanmış adayları İngilizce sınavını geçmek 
zorundadır. Doğal olarak, sömürgeciliğin bir kalıntısı olarak İngilizceye 
karşı çıkan siyasetçiler, İngilizcenin kullanımında HTEler’in duruşuna eleş-
tirel yaklaşmıştır. Ancak, bu eleştirenler devlet üniversitelerinde yaptıkları 
değişikliğin aynısını HTEler’de neredeyse hiç yapamamıştır.

Finans ve Kaynaklar

Özerk olmalarına karşın, HTEler esas olarak kamutarafından finanse 
edilen kurumlardır. Üniversitelerle karşılaştırıldığında, HTEler orantısız 
bir şekilde fazla hibe alırlar.: “Diğer birçok mühendislik fakültesine toplam 
hükümet desteği her yıl 100-200 milyon Rubi iken, her bir HTE için mik-
tar yıllık olarak 900 ile 1,300 milyon Rubi arasında değişmektedir (Vikipedi, 
2008). Bununla birlikte, HTE sisteminin toplam bütçesi, özendiği modelin 
(Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) bütçesine neredeyse hiç yakın değildir. 
Ancak, mezunlarından ve endüstriden aldığı bağışlarla, bazı HTEler sağ-
lam bir yardım sermayesi geliştirilebilmiştir ve bu kazanç gelişmeye yönelik 
birçok faaliyetin finanse edilmesine yardımcı olur. Ayrıca, kamutarafın-
dan finanse edilen üniversitelerden farklı olarak, HTEler ek kaynak üretir. 
Böylece, hükümetin harcadığı her rupi için, HTEler araştırma sponsorlu-
ğu ve danışmanlık yoluyla fazladan 0.24 Rubi üretir ve yardım sermayesi-
ne 0.16’lık net bir ek yapar. Öğrenci harçlarından fon tahsilatı sadece 0.06 
Rubi’dir (Hindistan Hükümeti, 2004, 29).

Aldıkları büyük kamu teşvikleriyle, lisans öğrencisi harçlarının yaklaşık 
yüzde 80’ini destekler ve öğrencileri daha ileri araştırmalara teşvik etmke 
için teknoloji yükseklisans öğrencileirnin hepsine ve doktora öğrencilerine 
burs sağlar. Öğrenciler için enstitünün doğrudan masrafı 72,000 Rubi iken, 
lisans öğrencilerinden kaynaklanan masraf, konaklama ve yemek harcama-
ları dahil, yıllık yaklaşık 50,000 Rubi civarındadır.

Beyin Göçü

Hükümetin HTE sistemine ciddi yatırımı, hükümetin HTEler için yap-
tığı yıllık masraf ve HTElerde eğitimin ileri derecede desteklendiği gerçeği 
düşünülürse, HTE mezunlarının yurt dışına göçü –beyin göçü– ciddi ilgi 
çekmektedir. İkinci değerlendirme komitesi, Mart 2003 itibariyle mezunla-
rın yaklaşık yüzde 30’unun yurt dışında çalışıyor olduğunu hesaplamıştır 
(yaklaşık 133,245). Diğer bir hesaplamaya göre, 1953’ten beri, hemen hemen 
25,000 “HTEli” Birleşik Devletler ’e yerleşmiştir (Friedman 2006, 127–28).

Bazıları, bu beyin göçünün devlet düzenlemeli bir ekonomi altında HTE 
sisteminin yönelimi ve endüstrileşmenin doğası arasındaki uyumsuzluk 
nedeniyle kaçınılmaz olduğunu öne sürmektedir. Thomas L. Friedman’ın 
belirttiği gibi (2006, 127) “Hindistan 1990’ların ortasına kadar, yetenekli mü-
hendislerinenin çoğuna iyi iş sağlayamadı”. Bununla birlikte, yabancı ülke-
de yaşayan HTE’liler tarafından gönderilen paralar, özellikle önemli ticaret 
açığı dönemi sırasında, yabancı dövizin başlıca kaynağıydı.
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Ancak, 1990lı yıllardan itibaren, küreselleşme ve ülkenin endüstri po-
litikasındaki değişikliklerden kaynaklanan, bir geriye dönüş olmuştur: 
hükümet, HTE mezunları arasında şu an girişimci olanları teşvik etmek-
tedir, yabancı yatırımda sürekli bir akış olmuştur, imalat endüstrisi ve hiz-
met sektörü yükseliş yaşamıştır ve teknik işlerde Kuzey Amerika ve Batı 
Avrupa’dan destek alınmıştır. Bütün bu değişiklikler, gelecek vadeden HTE 
mezunları için Hindistan’da fırsatlar yaratmıştır. Sadece yurt dışına giden 
HTE mezunlarının yüzdesi azalmamış (yüzde 70’in üstünden yüzde 30’un 
altına), fakat ülke, aynı zamanda, daha önceden göç edenler için cazip hale 
gelmiştir (Vikipedi 2008, son not 62). “Ulusal saygınlığın kurumları” ola-
rak, HTE’ler aslında, öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin bileşimi açısın-
dan karakter olarak bütünüyle Hindistanlıdır. Elli yıllık varlığı boyunca, 
başlangıçtaki beş HTE’nin her biri, kendi ismini ve kimliğini geliştirmiştir. 
Asıl beşlinin yaptığı gibi daha yeni kurulan HTEler’in gelişme beklentisi, 
özellikle HTE sisteminin kritik bir kavşakta olduğu düşünülürse, önemli 
bir sorudur. Bu konu üzerine derinlemesine düşünmek için, bölüm, şimdi, 
HTE Bombay’ın başarı öyküsünün bir olgu çalışmasına geçecektir.

HTE Bombay: Bir Olgu Çalışması

Hindistan Teknoloji Enstitüsü–Bombay, genelde HTE Bombay ola-
rak bilinir, ikinci en eski HTE’dir. 1958 yılında, UNESCO’nun yardımıyla, 
Sovyetler Birliği’nin katkısını kullanarak, kurulmuştur. 1973’e kadar ensti-
tü, donanım ve teknik uzmanlık şeklinde yardım almıştır: Sovyetler Birli-
ği’ndeki tanınmış kurumlardan 54 uzman ve 14 teknisyenin hepsi kuruluş 
yıllarında enstitüye yardım etmişlerdir. UNESCO, ayrıca, Hintli öğretim 
üyelerinin eğitimi için 27 üniversitede öğretmenlik sunmuştur. 1965’teki 
iki taraflı anlaşma gereğince, Sovyetler Birliği hükümeti fazladan yardım 
sağlamıştır. Hindistan hükümeti, inşaat projelerinin giderleri ve yenileme 
masrafları dahil, diğer bütün harcamaları finanse etmeyi üstüne almıştır.

Enstitü, ilk akademik dönemine 25 Temmuz 1958’de Bombay’daki ki-
ralanmış bir binada, teknoloji diploma programları için 3,400’ten fazla baş-
vurudan seçilen 100 öğrenci ile başladı. Kuzeydeki banliyöde, 550 akrelik, 
büyüyen yerleşkesinde binalar tamamlandıkça, enstitü geçici yerinden şim-
diki huzurlu yerine kaydı. 2008’de, HTE Bombay ellinci yılını kutladığın-
da, yerleşkenin bütün altyapısı yerli yerindeydi ve Bombay haritasında bir 
simge haline gelmişti. Powai yerleşkesinde yaşayan 6,000’den fazla insanla 
birlikte (öğrenciler, öğretim üyeleri ve yardımcı personeller), HTE Bombay 
bir mini kasaba atmosferine sahiptir.

Enstitünün Sanskritçe amblemi, “Gyanam Paramam Dhyeyam” (bilgi 
nihai hedeftir) cümlesini, ilke olarak açıklar. Enstitünün vizyonu “bilim ve 
teknolojide yeni fikirlerin ve yenilikçilerin asıl kaynağı” olmaktır ve misyo-
nu “yeni fikirlerin, araştırmaların ve bilginliğin gelişeceği ve geleceğin ye-
nilikçilerin ve liderlerinin çıkacağı bir atmosfer” yaratmaktır (HTE Bombay 
2009d, 2). Enstitünün müfredatı, mezunlarının geleceğin liderleri olacağı 
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umudunu yansıtır. Uzmanlık dersleri sunmanın yanı sıra, HTE Bombay, 
fizik, kimya, ve matematik temel bilimlerine eksiksiz olarak odaklanma ve 
felsefe ve sosyal bilimler gibi konulara açık olmayı güçlü bir şekilde önem-
ser. Temel bilimlere verilen önemin, teknolojinin çabuk eskime korkusuna, 
en azından bazı açılardan, değinmesi umulmaktadır. Beşeri ve sosyal bi-
limlere verilen önem, öğrencilerin yaşadıkları toplumla daha olumlu ilişki 
kurmasına yardım etmeye yöneliktir. Enstitü yükseköğretim, eğitim, mü-
hedislik ve teknolojinin çeşitli alanlarında araştırmaya olanaklar sağlama-
nın dışında, Hindistan’ın bilim ve teknolojisinin ilerlemesine, endüstriyel 
gelişimine ve ekonomik büyümesine yardım etmektedir.

Bugün HTE Bombay, ülkedeki akademik mükemmeliyetin birkaç mer-
kezinden biri olarak kabul edilmektedir. UNESCO, HTE Bombay’ı ilk bilgi 
miras alanı ilan etmiştir (HTE Bombya 2008, 1). HTE Bombay mezunları, 
farklı alanlarda ve çeşitli mevkilerde –dünya çapında mühendisler, yö-
neticiler ve teknokratlar, danışmanlar ve müşavirler, öğretim üyeleri ve 
araştırmacılar ve de girişimciler oalrak–, hem ülke içerisinde hem de yurt 
dışında, başarı gerçekleştirmiştir. Kurumsal sıralamalarda farklı yöntemler 
benimsenmiş olsa da, HTE Bombay, dünyadaki en iyi teknik enstitülerden 
biri olarak derecelendiriliyor: Times Higher Education– Mühendislikte QS 
Dünya Üniversiteleri Sıralaması ve IT üniversiteleri sıralamasında 36. sıra-
da yer almıştır ve 2008’de, dünyadaki 200 en iyi yükseköğretim kurumları 
arasında 174. olmuş, en iyi 100’deki yeri, iki göstergedeki –uluslararası öğre-
tim üyeleri ve uluslararası öğrenciler– düşük puantaj nedeniyle kaçırmıştır 
(Mukul 2009,13).

Geçen beş yıl boyunca, bütün HTEler arasında HTE Bombay, öğrenciler 
için en favori durağı olarak ortaya çıkması şaşırtıcı değildir: HTE Ortak Gi-
riş Sınavı’nı almış en üst sıralarında bulunan 52, 46, 50, 54 ve 69 kişi (ülkede-
ki mühendislik adayları arasındaki seçkin kişiler) sırasıyla 2005, 2006, 2007, 
2008 ve 2009’da bu enstitüyü tercih etmişlerdir. Genel olarak, ilk 500 adayın 
178’i (yüzde 35.6), en büyük tek grup, 2009’da HTE Bombay’ı tercih etmiştir 
(Chhapla 2009a). Enstitünün, ülkenin finans ve eğlence başkentindeki yeri, 
akademik özen ve yerleşke hayatının kalitesindeki itibarı ve yerleştirme ra-
kamlarının kayıtlarının hepsi artan cazibesine katkıda bulunmuştur.

Akademik Organizasyon

HTE Konseyi’nin koruması altında, HTE Bombay, Müfettiş tarafından 
tayin edilen kurul başkanıyla birlikte yöneticiler kurulu tarafından yönetil-
mektedir. Kurul, yönetici; eğitim, bilim ya da konsey tarafından belirlenen 
mühendislik bölümlerindeki dört uzman; senato tarafından tayin edilen iki 
profesör ve her biri Goa, Gujarat, Karnataka, Maharaştra eyalet hükümet-
leri tarafından tayin edilen bir teknolog veya bir sanayiciden oluşur. Ka-
yıt memuru kurulun sekreteridir. 2000’den itibaren, kurul, enstitü ile ilgili 
alanlardaki uzmanlar ve seçkin mezunlarından oluşan danışma komitesi 
tarafından desteklenmektedir. İkinci değerlendirme komitesi, bu mekaniz-
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mayı enstitüye pozitif olarak katkıda bulunduğunu tespit etmiş ve onu di-
ğer HTEler’e de önermiştir (Hindistan Hükümeti 2004, 42).

Bütün akademik konularda, senato en yüksektedir: çeşitli eğitim prog-
ramları ve genel olarak diğer akadmeik konular için eğitim, öğretim ve 
sınav standartlarını koruma yetkisine ve sorumluluğuna sahiptir. HTE 
Bombay’ın bütün profesörleri senatonun üyesidir ve rektörü senatonun 
başkanıdır. Rektöre rektör yardımcısı yardım eder. Akademik ve benzer iş-
levler arasında muntazam bir iş birliği vardır: herbiri iyi tanımlanmış yetki 
ve sorumluluk alanıyla birlikte, yedi işlevsel dekan vardır. Kayıt memuru, 
enstitünün bütün yönetiminden sorumludur ve kayıt memuruna, yöne-
timin husui alanlarında görevlendirilen beş yönetici personel (ve destke 
personel üyeleri) tarafından yardım edilmektedir. Akademik program-
ların dekanına bağlı ofis akademik işleri, özellikle öğrencilerin eğitimi ve 
değerlendirmesini, kolaylaştırır ve koordine eder. Aynı zamanda, bütün 
öğrencilerin notlarının ve akademik kayıtlarının deposudur, ve senatoya 
yönetimsel destek sağlar. Akademik Ofis, öğrencilerin akademik olmayan 
sorunlarıyla ilgilenen ve müfredat dışı faaliyetlerini düzenleyen Öğrenci 
İşleri Dekanı ile yakın etkileşim içindedir.

HTE Bombay, 14 özel disipline özgü bölümü, 10 multidisipliner mer-
kez ve üç mükemmeliyet okulu altında organize olmuş mühendislik (esas 
gücü), tasarım, kuramsal bilimler, işletme, beşeri ve sosyal bilimlerdeki çok 
çeşitli programlar ve müfredat sunar. Enstitünün sahip olduğu özerklik göz 
önünde tutulursa, bu program ve müfredatlar o kadar esnektir ki değişim 
sorununa anında yanıt verirler. Enstitü temel bilgilerin öğretilmesini ve öğ-
renilmesini önemser ve pedagoji ve değerlendirme bu enstitüye bağlıdır. 
Her yıl, 1,000’den fazla öğrenci farklı derecelerle enstitüyü bitirmektedir.

HTE Bombay’ın akademik organizasyonunun özel bir niteliği, Sürekli 
Eğitim Programı’dır. Bu başlık altında sunulan dersler, endüstri ve araştır-
mayla ilgili konular; sadece özel bir şirket ya da organizasyon için yürütülen 
kurum içi dersleri (ya onların tesislerinde ya da enstitünün kendisinde); se-
çilmiş konularda uzun dönem sertifika kursları ve uzmanlar için lisansüstü 
düzeyde akşam kursları üzerine kısa ve uzun süreli dersleri içermektedir. 
Seçilmiş dersler, el kitapçığı ile pekiştirilen, derslerin video yayınları aracı-
lığıyla ülke genelinde büyük sayıda katılımcıya sunulmaktadır. Sanal sınıf 
işlemi için Web ve uydu iletişimi kullanımı, ileri teknolojik bilgiyi, buna baş-
ka türlü ulaşamayacak olan insanlara, ulaştıran bir yeniliktir. 

Tanınmış öğretim üyeleri için yapısal özellikten ödün vererek, enstitü 
yetenekli liderleri temin etmede başarılı olmuştur. Rektörün konumunun 
şu an siyasi bir tayin olduğu ve ekstra akademik değerlendirmeler üzerine 
kurulu devlet üniversitelerinden farklı olarak, HTE Bombay’ın rektörleri 
prestijin ve başarının profesörleri olmuşlardır. Genel anlamda, siyasilerden 
ve hükümetten bir müdahale yoktur. Ancak, destek personel birliğini kont-
rol eden yerlilerin hak ve çıkarlarını koruyan sağ kanat siyasi partili bir Hin-
du olan Shiv Sena’yı dikkate almalıdır.
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Öğrenci Kabulü

Daha önce belirtildiği gibi, HTE Bombay, lisans programı için HTE-
Ortak Giriş Sınavı’nda başarılı adaylar arasında en iyilerini cezbetti. Aynı 
şekilde, lisansüstü programlar mühendislikte Mezuniyet Yeterlik Testi ve 
Ortak Kabul ve diğer prosedürleri geçen adaylar arasında en iyilerini çeker. 
Ancak, teknoloji bölümü mezunları için teknoloji yükseklisansı ve doktora-
nın öncelik olmaması nedeniyle, bu düzeyde öğrencilerin kapasitesi yüksek 
değil ve eğitim standartı da buna göre tanımlanır. Yıllık öğrenci alımı sürek-
li olarak artmıştır: 1998-99’da 1,135’ten 2008-09’da 1,754’e (bu yüzde 54,54 
artıştır). Lisans programı için alım artışı (çift diploma programı ve hazırlık 
sınıfı dahil) en dikkat çekicisidir: 1998-99’da 319’dan, 2008-09’da 652’ye (bu 
yüzde 107.07 artıştır). Çeşitli programlardaki kayıtlar şöyledir: Teknoloji bö-
lümü, çift diploma ve hazırlık, 652; fen yükseklisansı ve fen yükseklisansı 
ve doktora, 162; felsefe yükseklisansı, 12; tasarım yükseklisansı 49; işletme 
yükseklisansı, 86, teknoloji yükseklisansı, 596 ve doktora, 197.

2007–08’de, 5,507 öğrenci vardı, 2,313’ü lisans ve 3,194’ü (yüzde 42) lisans 
sonrasıdır (yüzde 58). 2014-15’te bu rakamın 8,250 olması planlanmıştır (bu 
yüzde 49.81 artıştır): 2,750’si (yüzde 33.33) lisans ve 5,500’ü (yüzde 66.67) 
lisans sonrası. 2008-09’da birinci sınıf düzeyindeki kayıt artışı kısmen, mah-
rum sınıflar (yüzde 27) kotasının ilk aşamasının (yüzde 9) rezervasyonunun 
uyglanması ile açıklanır. Kalan iki aşama (her biri yüzde 9) 2009-10’da ve 
2010-11’de uygulanacaktır.

Öğretim Üyeleri

Önceki rektör Profesör Ashok Misra “Enstitü için üstün öğretim kad-
rosunun işe alımı ve muhafazası, her zaman bir sorun olmuştur. Durum, 
bütün düzeyden öğrencilerin kabulü için Hindistan Hükümeti’nin yeni re-
zervasyon politikası ile keskin hale gelmiştir” şeklinde değerlendirmektedir 
(HTE Bombay 2008,12). 2007–08’de, 433 tam zamanlı ve 31 geçici öğretim 
üyesi vardı. Enstitüdeki profesörlük gereğinden fazlaydı: yaklaşık yüzde 
50’si profesör, yüzde 25’er yardımcı doçent ve doçenttir. Yaklaşık yüzde 10 
oranında öğretim kadrosu eksiği vardır. Profesörler, doçentler ve yardımcı 
doçentler için yaş ortalaması sırasıyla 51, 42 ve 36’dır (Hindistan Hüküme-
ti 2004, 51). Diğer HTEler ile karşılaştırıldığında HTE Bombay’da öğretim 
kadrosunun yaş eğilimi daha gençtir.

Öğretim üyelerinin disiplinlere göre dağılımı, mühendislik (yüzde 61); 
fen (yüzde 26) ve beşeri ve sosyal bilimler ve işletme (yüzde 13) şeklinde-
dir. Öğretim üyelerinin yaklaşık yüzde 44’ünün HTE sisteminden en az bir 
diploması vardır (bakınız Hindistan Hükümeti 2004, 5). Hemen hemen tüm 
öğretim üyeleri doktora derecesine sahiptir; 158’inin (yüzde 36.49) dok-
tora derecesini yurt dışındaki üniversitelerden ve 74’ü (yüzde 17.09) HTE 
Bombay’ın kendisinden almış olması dikkate değerdir. Enstitünün öğretim 
üyesinin enstitüden diploma alma oranı, ki kötü bir tarafı yoktur, diğer pek 
çok öğretim üyelerinin enstitüden en az bir diploma almış olduğu düşünü-
lürse, daha yüksek olacaktır.
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Üniversitelerden farklı olarak, HTE Bombay (diğer HTEler’in yaptığı 
gibi), internet sitesinde serbest reklamlar koyma uygulamasını takip etmek-
tedir. Yıl boyunca başvurular beklenir ve seçim prosedürü, enstitü değer-
lendirme için önemli miktarda başvuruya sahip olduğunda veya belirli bö-
lüm, merkez ya da okulda tayin için acil bir ihtiyaç varsa başlatılır. Yine de, 
enstitünün prosedürü, Hindistan Bilim Enstitüsü’nden bile, geçerli sisteme 
göre daha katı şekilde tanımlanmıştır.

Araştırma ve Geliştirme

HTE Bombay’daki öğretim üyeleri, esas faaliyeti öğretim ve değerlen-
dirme olan birçok mühendislik fakültesindeki öğretim üyesinden farklı 
olarak, hükümet organizasyonları ve endüstriyel kuruluşlar tarafından 
desteklenen araştırma ve danışmanlık projeleri üstlenir. Böyle projeleri hü-
kümetin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Elektronik Bakanlığı, Uzay Bakanlığı, 
Havacılık Geliştirme Ajansı, Atom Enerjisi Bakanlığı ve Petrol ve Doğal Gaz 
Komisyonu için üstlenmişlerdir. Bazı araştırma projeleri uluslararası ajans-
lar tarafından finanse edilir. Ayrıca, bazıları yurt dışından olmak üzere, 
endüstri ile işbirliğine dayalı birçok işbirliğive danışmanlıkprojeleri vardır. 
Öğretim üyeleri herhangi bir yıl ortalama olarak 400-500 sponsorlu projede 
yer alırlar.

Sponsorlu arşatırma projeleri yenilikçilik, aktif takım çalışması ve geliş-
miş araştırma tesisleri oluşturmayı talep eder. Bu projeler, Hindistan yükse-
köğretiminin herkesin bildiği gibi zayıf olduğu nokta olan enstitü ve sanayi 
arasındaki etkileşimi geliştirir. Sponsorlu araştırma ve danışmanlık, aynı 
zamanda, fazladan bir gelir kaynağıdır. HTE Bombay, kendi fikri mülkiyeti-
nin ticarileşmesinden gelen gelir paylaşımı için belirli ilkeler düzenlemiştir.

HTE Bombay’daki Endüstriyel Araştırma ve Danışmanlık Merkezi, en-
düstriyle ve araştırmanın diğer sponsorlarıyla gerekli bağlantıyı sağlayarak, 
sponsorlu araştırma ve danışmanlığı koordine eder. Bu merkezin gözetimi 
altında, akademik bölümler, merkezler ve okullar, aerodinamik, biyotek-
noloji, düşük sıcaklık fiziği, mikroelektronik, mikroişlemci uygulamalar, 
uzaktan algılama, robotik, telematik ve diğer alanlar için deneysel tesisler 
kurmuştur. Yıllar boyunca titizlikle kurulan, gelişmiş laboratuarlar ve te-
sisler enstitü için çok büyük gurur kaynağıdır. Bilgisayar Destekli Tasarım 
Merkezi, kimya mühendisliği ve metalurji mühendisliğinde tasarım faaliye-
ti sağlar. Bu temel bilgisayar merkezine ek olarak, HTE Bombay’daki diğer 
birçok araştırma grubu özel programlama işlerinde öğretim kadrosu tara-
fından kullanılan bilgisayar hizmetleri vardır. Merkez Kütüphane, merkez 
atölye ve matbaa kaliteli araştırma çalışması için gerekli altyapıyı tamamlar.

Araştırma potansiyeli ile adayları cezbetmek için, enstitü araştırma burs-
ları (deneyimli veya deneyimsiz lisans ve lisanssonrası diploması olanlara) 
ve yaz stajı sunmaktadır. Ödüllendirilenler araştırma projelerinde çalışır ve 
onların yükseklisans ve doktora programlarına kabullerinin enstitünün ka-
bul şartlarını yerine getirmesine bağlı olduğu düşünülebilir. Öğretim üye-
lerine ve öğrencilere uluslararası kofereranslara katılması için bol miktarda 
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mali yardım sağlanır. HTE Bombay, öğretim kadrosunun araştırma ve geliş-
tirmede üstün başarıları için çeşitli ödüller tayin etmiştir.

Eğitimden Girişimciliğe

Girişimciliği desteklemek ve teşvik etmek, HTE Bombay’in kurumsal 
misyonudur. 1999’da, enstitü iş geliştirme anlayışını benimsedi. Şimdi, “bil-
gi ve yeniliği başarılı girişimcilere dönüştürmek için bir ortam” sağlayan 
Yenilik ve Girişimcilik Topluluğu’na ev sahipliği yapmaktadır (HTE Bom-
bay 2009a, 1). Nisan 2009’da, enstitünün araştırma ve yeniliklerini vitrine 
çıkarmak için, Araştırma ve Danışmanlık Merkezi TechConnect olarak ad-
landırılan bir etkinlik düzenledi (HTE Bombay, 2009). Enstitünün araştırma 
laboratuarları ve Yenilik ve Girişimcilik Topluluğu’ndan çok sayıda ürün 
gösterime sunuldu. HTE Bombay’in şu an mhendisliğin çeşitli akımlarında 
80’den fazla patent alması (HTE Bombay 2009b) ve 53 patent başvurusu 
daha vermesi kayda değerdir (HTE Bombay 2009d, 10–11).

Mezunlar

HTE Bombay’ın mezunları onun değerli varlığıdır. İnternet siteleri 
(http://www.iitbombay.org) Hindistan kurumsal eğitimindeki ilk mezun 
sitelerinden birisiydi. İki resmi organizasyonları vardır: HTE Bombay Mi-
ras Fonu ve HTE Bombay Mezunlar Derneği. HTE Bombay Miras Fonu, 
Birleşik Devletler Milli Gelirler Yasası’nın Paragraf 501 (c)(3)’ün altında bir 
kamu yardım organizasyonu olarak kayıtlıdır ve misyonu HTE Bombay’ın 
öğrencileri, öğretim kadrosu ve mezunları arasında eğitim ve araştırmayı 
finanse etmek ve desteklemektir. 20 milyon dolardan fazla para toplamış ve 
yerleşkedeki yeni okulların finansmanına yardım etmiştir –Kanwal Rekhi 
Bilişim Teknolojisi Fakültesi ve Shailesh J. Mehta İşletme Fakültesi. HTE 
Bombay Mezunlar Derneği, Hindistan Şirketler Kanunu Paragraf 26’nın 
altında kayıtlıdır ve misyonu mezunlar arasındaki iletişimi güçlendirmek, 
farklı şekillerde yardımcı olmak ve mezun oldukları okulla bağlarını geliş-
tirmektir. Dernek, mezunlar ağı kurmada ve dünya genelinde yerel toplan-
tıları desteklemede önemli rol oynar. HTE Bombay Miras Fonu ve Mezunlar 
Derneği’nin ikisi birlikte, mezunlar rehberi ve internet sitesini sürdürürler. 
Böylece, mezunlar birbirleriyle ve mezun oldukları okulla iletişimde kala-
bilirler.

Uluslararası İlişkiler

HTE Bombay’ın yurt dışındaki kurumlar ve organizasyonlarla ilişkileri, 
on yıllar boyunca gelişmiştir. Uluslararası programları koordine etmek ve 
denetlemek üzere, enstitü şu an Uluslararası İlişkiler Ofisi ve uluslarara-
sı ilişkiler için bir dekana sahiptir. Bu ofis, aynı zamanda, HTE Bombay’ın 
yabancı kurumlar ve organizasyonlarla anlaşmalarına ilişkin bütün konu-
lar üzerine İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile 
çalışmaktadır. Enstitü, öğrencileri ve kıdemli bilim insanlarını diğer ülke-



Dünya Çapında Bir Statüye Doğru mu? HTE Sistemi ve HTE Bombay     153

lerdeki üniversitelerle değiştiren Avrupa ve Asya’daki üniversitelerin ulus-
lararası bir ağı olan LAOTSE’nin (Links to Asia by Organizing Traineeship 
and Student Exchange) üyesidir. Enstitünün son zamanlarda uluslararası 
işbirliğine dayalı girişimleri arasında Monash Üniversitesi (Avustralya) ile 
ortak doktora programı ve Cambridge Üniversitesi (Birleşik Krallık) ile na-
nobilim ve teknolojide araştırma vardır. Ayrıntılı ve katı kabul prosedürleri 
göz önünde tutulduğunda, enstitü yabancı öğrencileri cezbetmek için ye-
terli değildir.

Finans ve Kaynak Hareketliliği

HTE Bombay ülkede, eğitimsel kurumlara verilen en büyük bütçeler-
den birini işletmektedir: 2007-08 bilançosu toplamda 5,743 milyon Rubi’dir. 
Geliri yaklaşık olarak 1,544 milyon Rubi’ydi, ki bunun 1,074’ü (yüzde 69.56) 
hükümetten gelmiştir. Mutlak veriler ışığında, son yirmi yıl boyunca fon 
artışı inanılmaz görünmektedir, ancak bu dönemde rupinin değerindeki 
düşüş de göz önünde bulundurulmalıdır. Gelirinin yüzde 48’ten fazlası, 
ya da hükümetten gelen gelirin yüzde 69’dan fazlası, ödemeler, maaş ve 
öğretim kadrosu ve personel için emeklilik ikramiyesine harcanmaktadır. 
Enstitünün geliştirme harcamalarının çoğu, sponsorlu araştırma projeleri 
ve danışmanlık gelirlerinin oluşturduğu paralarla ödenmektedir. 2007-08, 
araştırma projelerinden 731 milyon Rubi elde edildi (bir önceki yıla göre 
yüzde 10 artış); 180 yeni proje 440 milyon rubi kadar kazandırdı. Aynı şekil-
de, danışmanlıktan 167 milyon Rubi kazanıldı (bir önceki yıla göre yüzde 20 
artış). Mezunlar, kurumsal bağışlar ve yardımlara daha önce değinilmişti.

Genel olarak, hükümet desteğine olan bağımlılıkları yüzde 85–90 kadar 
yüksek olan üniversitelere göre HTE Bombay hükümete daha az bağımlı-
dır. Ancak, dünya çapında bir üniversite haline gelme arayışlarını başar-
mak için, enstitü hükümet desteğine bağımlılığının üstesinden gelmelidir. 
Bu gereklilik, HTE sistemine artan hükümet müdahalesi düşünülürse, ki 
gelişiminin ilk birkaç yılında bu duyulmamıştır, özellikle önemli gibi görün-
mektedir. Bu nedenle, HTE Bombay’ın gideceği uzun bir yolu var.

Sonuç: HTE Sistemi Nereye?

Son elli yılda, HTE sistemi bir marka kurdu ve mezunları onun gururlu 
markasının elçileri oldular. Teknolojide mükemmeliyeti teşvik etmek için 
geliştirilen özerk modelle başlayarak, eğitim karar vericileri, can çekişen 
devlet üniversite sistemi ile bir kopuşu gösterdiler. Değişimin zorluklarına 
yanıt vermek ve dünyadaki teknoloji eğitiminde en iyisine yaklaşmak için 
özerklik, HTEler tarafından iyi kullanılmıştır. HTE sistemi, ileri derecede 
rekabetçidir ve sadece en iyi adaylar seçilir. Hükümetin, pozitif ayrımcılık 
politikasını uygulaması ve sosyal adalet adına kapsamını genişletmek için 
devam eden kampanyası ile bile, HTE sistemi artan bir kaliteye sahiptir ve 
liyakat hala geçerlidir.
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Kaliteli öğretim HTE sisteminin başlıca niteliğidir: önem temel bilimlerin 
üzerinde olsa da, HTE dersleri mühenislik ve teknolojide gelişmiş alanla-
rı içermektedir. Sistem öğretim üyelerinin işe alımında seçici olmuştur ve 
asıl beş enstitüdeki öğretim kadrosu–öğrenci oranı Hindistan standartla-
rına göre lüks olarak değerlendirilmektedir. HTE Bombay’ın devam eden 
eğitim programı, ülkedeki mühendislik eğitiminin kalitesinin gelişmesine 
katkıda bulunmuştur. Öğretime yardımcı olsa da, sistem, özellikle uygu-
lamalı teknolojilerde araştırma ve geliştirme için muazzam bir kapasite ge-
liştirmektedir. Başlangıçtaki beş enstitüde modern tesisler (laboratuarlar, 
kütüphaneler ve bilgisayar merkezleri) ülkedekilerin en iyisidir. Öğrenciler 
arasında girişimciliği teşvik etmek için HTE Bombay tarafından benimse-
nen iş geliştirme anlayışı, olumlu sonuçlar elde etmiştir.

Ya nicel göstergeler ya da nitelik göstergeleri açısından, farklı kurum-
ların karşılaştırmalı değerlendirmesi zordur ve genellikle kırıcıdır. Çoğu 
kimin hangi kurumu ne amaçla karşılaştırdığına bağlıdır. HTEler’i, Hindis-
tan’daki mühendislik fakülteleri ve üniversitelerle karşılaştırmak (bakınız 
tablo 6.1), HTEler’in, üniversitelerinulaşamayacağıya dahayal gücünün 
ötesinde, mükemmeliyet adaları olduklarını kesinlikle gösterecektir.

Tablo 6.1 HTEler ve Eyalet Üniversiteleri: Farklılıkların İncelenmesi

HTEler Eyalet Üniversiteleri

HTEler Parlemento kararı ile kurulmuştur; 
Hindistan devlet başkanı bütün HTElerin 
Müfettişi’dir.

Üniversiteler eyalet yasama meclisi kararıyla 
kurulur; eyalet yöneticisi eyalet içerisindeki 
üniversitelerin başkanıdır.

HTE Konseyi, bütün HTElerin ötesine geçen bir 
politika üretme merkezidir –”HTE sistemi.”

Bazı eyaletler üniversiteleri ortak bir yasal 
çerçeveye sahiptir; kapsayıcı politika üretme 
organı yoktur

Akademik ortam Hindistan Teknik Eğitim 
Konseyi ile kapsamı içindedir.

Akademik ortam Üniversite Burs Komisyonu 
kapsamı içindedir.

Akademik ve idari direktör (akademik olarak 
atanan) yönetim organının (Yönetim Kurulu) 
başkanı değildir.

Akademik ve idari direktör (aslen politik olarak 
atanmıştır) yönetim organının (Birlik ya da 
Yürütme Konseyi) başkanıdır

HTEler, mali açıdan merkezi hükümete bağlıdır, 
fakat projeler, danışmanlık ve mezunlardan 
gelen destekler aracılığı ile gelir yaratılır.

Üniversiteler küçük düşürücü şekilde hükümet 
yardımına bağlıdır ve kendilerine gelir 
yaratmaları neredeyse olanksızdır.

HTEler daha büyük bir işlevsel özerkliğe sahiptir. Üniversiteler çok az işlevsel özerkliğe sahiptir; 
eyaletlerin direktiflerin ağır basar.

Hükümet kurumun karar alma sürecine 
müdahale etmez.

Üniversitenin karar alma sürecinde hükümet 
müdahalesi olur.

Politikacılar müdahalede bulunmaz. Siyasi müdahale hem politik hem de günlük 
işlerde olur.

(devamı yan sayfada)
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HTEler Eyalet Üniversiteleri

HTEler sayıca sınırlıdır; planlı ve düzenli bir 
büyüme vardır (en az elli senede)

Üniversiteler sayısal olarak fazladır; büyüme 
plansızdır.

Öğretim üyesi işe alımı ve öğrenci kabulü 
Hindistan genelindedir; bakış açısı 
kozmopolitandır.

Öğretim üyesi alımı ve öğrenci kabulü büyük 
ölçüde eyaletle ya da eyalet içerisindeki 
bölgeyle sınırlıdır. Bakış açısı dar kafalıdır.

Güçlü bir temel bilimler zemininde teknoloji ve 
uygulamalarına odaklanır.

Özellikle mühendislik fakültelerinde çeşitli 
mühendislik uygulamalarına odaklanır.

Öğretimin baskın olmasına rağmen, araştırma 
teşvik edilir; öğretim üyeleri önemli 
araştırmalar yapmaktadır.

Öğretim, araştırmayı hariç tutarak, bir normdur.

Esnek sistem ve süreç vardır: HTEler değişen 
durumlara yanıt verir ve gecikmeden 
değişiklikleri uygular

Katı bir yapı ve süreç vardır: üniversiteler 
gerektiğinde değişikliklere cevap veremez.

Öğretim üyesi, öğretim ve değerlendirmede 
işlevsel özerkliğe sahiptir.

Öğretim üyeleri onaylanmış dersleri standart 
bir formatta öğretir ve değerlendirir.

Hindistan geneli ortak giriş sınavı kabul 
için gereklidir: HTE Ortak Giriş Sınavı 
istenmektedir.

Kabüller daha önceki akademik referanslar 
üzerine kuruludur: giriş sınavı gerekmez.

Hükümetin pozitif ayrımcılık politikasına 
rağmen, liyakat hakimdir.

Sıradanlık kuralları

Uygun bir öğrenci-öğretim üyesi oranı vardır. Büyük sınıflar ve uygun olmayan bir öğrenci-
öğretim üyesi oranı vardır.

İngilizce eğitim ve değerlendirmenin tek 
vasıtasıdır.

Temelde anadil esastır; İngilizce’nin eğitim 
dili olduğu yerde bile öğrenciler sınavda 
anadilde yazma seçeneğine sahiptir.

Öğrenci aktivizmi kontrol altındadır; öğrenci 
gruplarına hiçbir şekilde siyasi iltimas 
geçilmez; akademik takvim takip edilir

Öğrenci aktivizmi kontrol altında değildir; 
öğrenci siyasetine aktif siyasi bir katılım 
vardır; akademik takvim öğrenci hareketleri 
sonucunda periyodik olarak değiştirilir.

Öğretim üyeleri tarafından, sürekli süreç 
değerlendirmesi yapılmaktadır; kredi bazlı 
notlandırma kullanılmaktadır.

Yıl ve dönem sonu verim değerlendirmesi 
yapılmaktadır; harici değerlendirmeden 
yararlanılır.

Derslerin ve öğretim üyelerinin 
değerlendirilmesi kurulu bir normdur.

Dersler ve öğretim üyelerinin değerlendirilmesi 
hemen hemen hiç yoktur.

Referanslar dünya genelinde kabul edilir. Referanslara ülke içerisinde bile itibar edilmez.

Gurur duyulan mezunlar, marka elçileri 
olarak, iyi organize edilmiş bir servettir ve 
mobilizasyon için bir kaynaktır.

Mezunlar organizasyonu fikri yoktur.

Kaynak: Yazar
Not: Karşılaştırmalar genel gözlemlere dayalıdır.

Tablo 6.1 (devamı)
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Yığınlaşma, sıradanlık ve genel olarak akademik standartların düşüşü 
için büyük baskının olduğu Hindistan’da eğitimdeki mükemmeliyetin sür-
dürülmesi gereketiği düşünülürse, bu durum dikkate şayandır. Mükemme-
liyet hakkındaherhangi bir konuşma elitist olarak ve sosyal adalete karşı 
olarak adlandırılmaktadır. Ancak, HTEler dünya çapındaki üst düzey üni-
versitelerle karşılaştırılırsa–HTEler’in dayandığı model olan Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü dahil– HTEler’in gideceği uzun bir yol var. O modele 
benzemek, büyük kaynak yatırımı, tereddütsüz adanmışlık ve sürekli sıkı 
çalışmayı gerektirir. Aynı zamanda, gerileme yönünde gerginlik kaygı ve-
ricidir. Belki de, HTE sisteminin harcadığı fazladan enerji, onun sadece bu-
lunduğu yerde kalmasına yardımcı olabilir.

HTE sistemi hem iç hem de dış sorunlarla karşılaşmaktadır. 1990ların 
başlarında, HTE’nin eski rektörleri İndiresan ve Nigam “Üniversitenin üç 
temel özgürlüğe ihtiyacı vardır: ne öğreteceğine, kime öğreticeğine ve ki-
min öğreteceğine karar verme özgürlüğü. Bugün tanık olduğumuz şey bu 
özgürlüklerin aşınmasıdır” şeklinde üzüntülerini belirtmişlerdir (1993, 359). 
Kastettikleri aşınma, planlı kastlar ve planlı kabileler için kontenjan ayrıl-
masını ve HTEler’in işleyişine getirilen mevcut siyasi müdahaleyi içerir. Bu 
sorun,, planlı kastlar ve planlı kabileler için yer ayırma deneyimi, hem HTE-
ler hem de rezervasyon kotası altında kabul edilen öğrenciler üzerindeki 
olumsuz etkine dikkati çektiği halde, 2008 yılında kontenjan stratejisinin 
mağdur olan diğer sınıflara genişlemesiyle kızışmıştır. Hükümet, kontenjan 
sayısını artırarak eleştirilerin üzerine gitmek istmiştir, ki bu, sisteme sadece 
baskı eklemiştir.

Burada, HTEler işlevsel özerkliği ciddi bir şekilde tehlike altındadır. Hü-
kümet fonlarına sürmekte olan bağımlılıkları daha büyük siyasi müdahale 
için bir davetiyedir. Hükümetin son kararları –HTEler’de okutman pozis-
yonu oluşturmak, bu pozisyon için doktora yeterliliğini gevşetme, yeterli 
hazırlıklar olmadan yeni HTEler’e başlamak, öğretim üyeleri için ödeme 
paketi ve diğer seçenekler– hükümetin HTEler’e, kendi daireleri olarak ol-
masa bile, bölgesel üniversiteler olarak muamele edeceğini akla getirmek-
tedir. HTE sistemine politikacıların artan müdahale etme eğilimi, sistemle 
ilgili övünçlerinin azalması ile ilgili görünmektedir.

HTEler, önemli iç sorunlarla da karşılaşmaktadır. Bunlar, öğretim üyele-
rinin işe alımı, uygun ücret paketi ve benzer kazançları belirleme yetersizli-
ği ve performana dayalı ödüllendirme sisteminin olmamasında karşılaşılan 
zorlukları içermektedir. Daha da önemlisi, HTEler sistemin amaçlarını yeni-
den gözden geçirme gerekliliğine yeteri kadar değinmemiştir. Fazla sayıda 
en iyi mühendislik ve teknoloji mezunları yetiştirmeyi başarmıştır, ancak 
bu misyonun ötesine geçmeleri gerekmektedir; araştırma ve büyüme eğiti-
min sadece ekleri olamaz. Uluslararası karşılaştırmalarda, HTEler araştırma 
çıktısı, yayınlar ve atıf dizinlerinde yetersiz kalmaktadır. Ağırlıklı olarak kır-
sal ekonominin gelişimsel ihtiyaçlarına göre öğretim ve araştırma program-
larında ince ayar yapmak, özellikle HTEler’in büyük kamu yardımı alması 
nedeniyle, diğer bir gri alandır.
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Bununla birlikte, beş dekattan uzun süredir var olmasına rağmen, HTE 
sistemi kurumlararası etkilişimi geliştirmemiştir. HTEler arasındaki sinerji 
öğretim ve araştırma programlarının kalitesini artırabilir. Şu an itibariyle, 
böyle bir etkileşim oldukça sınırlıdır; öğretim üyesi kurumlararası hareket-
liliği nadirdir. Sistemin ani büyümesi göz önünde bulundurulursa, böyle 
bir sinerji ve öğretim üyesi hareketliliğinin önemi pek abartılı değildir.

HTE’ye giriş prosedürlerinin sıkılığı, eğitimsel eforu üst ortaöğretim 
kurumlarından dersanelere saptırdığı için eleştirilmektedir. Dersanaler 
pahalıdır; bütün öğrenciler dersanaye para, enerji ve zaman ayıramayailir. 
Dahası, dersaneler toplumun daha iyi kesimlerini tercih etmektedir. Genel-
likle, HTE–Ortak Giriş Sınavı’nı geçemeyen adaylar, aileleri gibi depresyon 
ve diğer psikolojik sorunlar yaşarlar. Ancak, HTEler, standartlarını azalt-
manın bedelini karşılayamaz; HTE sistemi ortaöğretimin eksiklikleri yü-
zünden suçlanamaz. HTE sisteminin temel taşı olan liyakatı elitizm olarak 
adlandırmak sıradanlığa açık bir davettir.

HTE sisteminin karşılaştığı iç ve dış zorluklar, var olan HTEler’in dünya 
çapında bir statü hayallerinin farkına varma yeteneği veya yeni HTElerin 
asıl beşlinin başarılarını tekrarlama yeteneği ile ilgili iyimserliği azaltmakta-
dır. Deneyimsiz HTEler’in yükselmelerinin zor olacağından endişe edilebi-
lir, ve eğer yapsalar bile, orijinal beşlinin ortaya çıkışlarının çeyrek yüzyılın-
da gerçekleştirdiklerinin bir nebzesine ulaşmalarının onlarca yıl sürecektir.

Notlar

1. Başarılı adayların zaman içerisinde sadece marjinal olarak değişen profilleri 2005’te 
şöyledir: yüzde 72’si şehirlerden gelmektedir, yüzde 40’ı 18 yaşındadır, yüzde 40’ı 
sınavı ikinci girişimlerinde geçmiştir, yüzde 32’si 10. sınıf sınavının puanı yüzde 
90’dan fazladır, yüzde 53’ü CBSE (Ortaöğretim Sınav Merkezi Kurulu)’ye bağlı 
okullardan gelmektedir, yüzde 45’inin babası kamu veya devlet memurudur, ve 
60’ının hem annesi hem babası üniversite mezunudur. Şaşırtıcı bir şekilde, bu 
adayların yüzde 45’i, sınava sadece şu beş şehirde girmiştir; Delhi, Haydarabad, 
Jaipur, Kota ve Kanpur (Gulhati 2007, 34-35).

2. Mart 2010’da 1 Amerikan dolar=46.24 Rupi
3. Bu kısımda atıf yapılan istatistiksel bilgiler, HTE Bombay Yıllık Raporu’ndan ve 

özellikle 2007-08 Yıllık Raporu’ndaki Rektörün Raporu’ndandır (HTE Bombay 
2008).

4. İkinci Değerlendirme Komitesi (Hindistan Hükümeti 2004, 7), HTE Bombay’ın (a) 
Hindistan’ın hafif savaş uçağı, Tejas’ın teknolojisinin; (b) aeroservoelastisite analiz 
yazılımının (dünyanın hiçbir yerinde ticari olarak mevcut değildir); ve (c) bilgisa-
yımsal akışkanlar dinamiği paketlerinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını 
kaydetmiştir.

5. HTE Bombay’daki Merkez Kütüphanesi, 408,805 ciltlik net bir kolleksiyona ve ku-
rumsal bir arşive sahiptir; 7,753 üyeye hizmet etmektedir. 1,100’den fazla süreli ya-
yın, 12,000 tam metinli elektronik dergi ve 12 veritabanı temin etmektedir. Tezleri 
ve bilimsel incelemeleri internet ortamında gönderilmesini destekleyen ülkedeki 
ilk üniversitede kütüphanesidir; enstitünün kurum içi ağında, kütüphane şu an, 
1999-2000’den bu yana gönderilen 4,467 öğenin tam metinli bir veritabanına sa-
hiptir.
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6. 2007-08’de HTE Bombay’a Mezunlardan gelen bağışlar (Hindistan’dan ve yurt 
dışından), 55 milyon Rubi’ydi. Kurum, 70.7 milyon Rupi’lik toplu bir bağış almış-
tır. New York’ta HTE Bombay’ın ellinci yıldönümü için düzenlenen konferansta, 
Birleşik Devletler’deki mezunları 7 milyon bağış yapmayı taahhüt ettiler (Bakınız 
HTE Bombay 2009c). Bazı bağışlar, kürsülerin kurulması gibi özel amaçlar içindir. 
1982’liler, Yeni Öğretim Üyesi Katılım Teşvik fonunun kurulması için 1.03 milyon 
Rupilik bağış yaptılar. Raj Mashurwala (1972 mezunu) tarafından kullanıma sunu-
lan fonlarla Suman Mashurwala Modern Mikromühendislik Laboratuarı, Nisan 
2007’de açıldı (HTE Bombay 2008, 11-12). Kasım 2007’de açılan Hindistan’ın ilk 
Nanoüretim Laboratuarı, HTE Bombay Miras Fonu’nun bir armağınıdır.
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BÖLÜM 7

Nijerya İbadan Üniversitesi’nin 
Yükselişi, Düşüşü ve Yeniden  
Ortaya Çıkışı
Peter Materu, Pai Obanya, and Petra Righetti

1948 kuşağının (bağımsızlık öncesi dönem) Afrikalı üniversiteleri-
Nijerya’da İbadan Üniversitesi, Sudan’da Hartum Üniversitesi, Gana’da 
Legon Gana Üniversitesi, Uganda’da Makerere Üniversitesi ve Senegal’de 
Dakar Şeyh Anta Diop Üniversitesi Fransa, Portekiz ve Birleşik Krallık gibi 
sömürgeci ülkelerdeki ortak üniversitelere bağlandılar. Bu bağlanmalar 
aracılığı ile kurumlar otomatik olarak Fransız, Portekiz ve İngiliz sistemi-
nin, veya ortak üniversiteleri aracılığı ile diğer kalite kontrol sistemlerinin, 
bir parçası oldu. Bu tip yakın, yönetimsel ve müfredatla ilgili bağlılık, Afrika 
ülkelerine, o zamanın Avrupa üniversitelerinin akademik standartları, kül-
tür ve karakteriyle karşılaştırılabilir eğitimsel nitelikler sağladı.

Bağımsızlık üzerine, devlet otoritesinin yükseköğretim üzerinde artan 
gücü kurumların özerkliğini değiştirdi. Ulusal hükümet öncelikleri, erişim 
artışını, harç ücretlerini ve genellikle üniversitelerden kaynaklandığı düşü-
nülen siyasi çekişmeyi kontrol önlemlerini içermekteydi.

1985 ile 2002 arasında, Alt–Sahra Afrikası’ndaki yükseköğretim öğren-
cilerinin sayısı 3.6 kat arttı (800,000’den 3 milyona), ortalama olarak, yıllık 
yaklaşık yüzde 15. Halkın yükseköğretim talebi, kısmen nufüs artışındaki 
genel eğilim ve kısmen düşük eğitim düzeylerindeki erişim eğilimi tara-
fından şekillendirilmektedir. Alt Sahra Afrikası’ndaki genç nüfus, 1950’deki 
seviyesinin halihazırda dört katını oluşturmakta. Düşük düzey eğitime eri-
şimin genişletmeyle birlikte, yükseköğretime erişim baskısının yoğunlaşa-
cağı beklenmektedir. Aynı zamanda, elitlere göre olan, köklü geleneksel ve 
hiyerarşik olarak kalmış, kolonyel geçmişten gelen eğitim sistemi, ülkenin 
sosyal ve ekonomik dönüşümüne uyum sağlayamamıştır.
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Artan erişim talebin karşısında, özel yükseköğretim teminindeki yanıt 
genişlemek olmuştur. En hızlı gelişen özel kurumlar üniversite dışı yükse-
köğreitm kurumlarıdır ve onlar, daha düşük başlama maliyetleri nedeniyle 
sosyal bilimler, iktisat ve işletme ve hukuka önem veren programlar içerir. 
Az miktarda araştırma üstlenirler ve iş piyasası talebinden ziyade öğrenci-
lerin yararına yanıt verme eğilimindedirler.

Kayıtlardaki artış, kamu kaynaklarını olumsuz yönde etkilemiştir. Öğ-
renci başına harcama, 1980’de 6,800 dolardan, 2002’de 1,200 dolara düşmüş 
olup Alt Sahra Afrikası’ndaki 33 düşük gelirli ülkede şu an ortalama 981 
dolardır. Birim maliyetlerdeki düşüş eğitim programlarının kalitesini etki-
lemiştir. Yükseköğretim kurumları, öğretim personelini işe almayı ve elde 
tutmayı giderek daha zor bulmaktadır. Amfiler aşırı kalabalık, ekipmanlar 
eski ve lisanssonrası az sayıda program vardır. Bu faktörler, son 40 50 yılda 
bölgeyi sarsan ekonomik ve siyasal krizler yüzünden daha da kötüleşmiştir. 
Bu ortamın sonucu, Afrika’daki çoğu üniversitelerin (olasılıkla Güney Afri-
ka istisna), üniversitelerin yönetimi ile birlikte müfredat, öğretim ve araştır-
mada küresel gelişmelere ayak uydurma yetersizliğidir.

Afrikalı liderler, kıtanın gelişminin, kendisini bugünün bilgi ekonomisine 
uydurma yeteneğine bağlı olduğunu kabul etmektedir. Küreselleşmenin bu 
döneminde Afrika’ya bir yer bulmak, Afrika’nın, küresel bilgi havuzuna ge-
çerli bir katkısının olması yeteneğine de büyük ölçüde bağlıdır. Bilgi üretme 
(araştırma aracılığı ile), bilgi aktarma (öğretim aracılığı ile) ve bilgi uygula-
mada (daha geniş toplumla bağlantı aracılığı ile), üniversitelerin asıl merkezi 
noktalar olması nedeniyle, dünya standartlarında vizyonunu canlandırmak 
üzere uygun adımlar atmak Afrika üniversiteleri güçlü bir taahhüt içindedir.

Afrika’da en büyük ve en çok nüfuslu (140 milyon) ülke olarak Nijerya, 
bölge genelinde genel eğitim modellerini ve zorluklarını yansıtmaktadır. 
Nijerya, etnik ve dini olarak karışık nüfusa sahip, büyük bir ülkedir. Eğitim 
temini, federal, eyalet ve yerel hükümetin benzer olan sorumluluklarıyla 
bu hususların üzerine eğilir. Hükümetin her kademesi, kendi seçim bölge-
sinin yararlandığı hizmetler sağlar. Bu yüzden, federal eğitim bütçesi, dört 
ulusal çıkarı ele alır: (a) ulusal bir işgücü piyasasına üst derecede uzmanlaş-
mış yetenekler yetiştirmek; (b) eğitimli uzmanların çıkması için ulusal bir 
işgücü pazarı sağlayan öğretim standartları ve referanslar oluşturmak; (c) 
temel etnik gruplar genelinde anlayış ve hoşgörüyü artımak ve (d) ulusal 
kimlik anlayışını desteklemek (Dünya Bankası 2006).

Sistem, karışık anayasal ve yasal çerçevesi nedeniyle engellenmektedir. 
Özellikle, hükümetin üç kademesi arasında (birlikte kaynakların yüzde 
50’sini kontrol ederler) sorumlulukların bölüşülmesi hesap verebilirliği güç-
leştirir. Federal sistem bünyesinde, federal Eğitim Bakanlığı ile onun kuru-
luşları arasındaki sorumluluk paylaşımı her zaman net değildir, roller ve so-
rumluluklar, bazen üst üste binmiş gözükmektedir ya da yeni gelişmelerle 
geçerliliği sona ermiştir. Bu sorunların altında, planlama ve politika analizi 
için yetersiz kapasite veya kayıt verileri, mali veriler ve nüfus gösterimini 
içeren güvenilir istatiksel verilerin eksikliği yatar (Dünya Bankası 2006).
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Bu bölüm, Afrika’nın 1948 jenerasyonunun kurumlarından biri olan Ni-
jerya İbadan Üniversitesi’ne odaklanacaktır. Bu üç parçalı tartışma (a) son 
60 yıl civarında Nijerya devletinin siyasi, ekonomi ve sosyal değerlendirme-
si ile üniversitenin sermayesi arasındaki yakın bağlantıyı; (b) üniversitenin 
kendini yeniden canlandırmak için girişimlerini ve (c) yeniden canlandır-
ma sürecini ileri götürmek ve kurumu dünya çapında bir statü yoluna yer-
leştirmek için sistem düzeyinde ve kurumsal düzeyde gerekli müdahaleleri 
inceleyecektir. Son beş yılda (2005–2010), üniversitelerin dünya sıralama-
larındaki ilerleyişi, Nijerya’daki eğitim kurumlarında rekabeti ve kurum-
ları karşılaştırmalı olarak değerlendirme arzusunu ateşlendirmiştir. Değer 
ve parametreler tartışmaya açık olsa da, hiçbir Nijeryalı üniversitenin en 
iyi kurumlar arasında asla yer almamış olması gerçeği hem üniversitelerde 
hem de toplumun genelinde bir uyarı alarmı olmuştur. Nijeryalılar, kendi 
üniversitelerini, Afrika kıtasına ait sıralama tablolarında üst sıralarda bu-
lunan Güney Afrika’dakilerle karşılaştırmalı değerlendirmeye başlamıştır.

Ülkenin kendi içerisinde, Afrika’da ilk 100 kurum arasında yer almak 
için daha eski üniversitelerin mücadelesi görülebilir ve hissedilebilir. Her 
yılın sıralamasında en yüksek sırada bulunan Nijerya kurumu hemen “ül-
kedeki en iyi üniversite” ünvanını almaktadır., Genellikle ülkedeki “öncü 
üniversite” ve “birinci ve en iyisi” olarak bahsedilen, İbadan Üniversitesin 
bu ünvanı şimdiye kadar hiç kazanmamıştır. Rakip üniversiteler için bu, 
birinci olanın en iyi olarak kalmadığının bir kanıtıdır.

Üniversitenin Evriminde Nijerya’nın Siyasal, Ekonomik ve Sosyal 
Eğilimlerinin Etkisi

İbadan Üniversitesi’ndeki bir tarihçinin ifadesine sık sık alıntı yapılır: 
“İbadan Üniversitesinin tarihi, bir bakıma, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra-
ki Nijerya tarihinden ayrılmaz” (Adewoye 2000, 16).

Tarihi bakış açısından, İbadan Üniversitesinin evrimi, düzenli bir şekilde 
üç aşamaya sığar: Londra Üniversitesi yılları (1945-62), yeni oluşan üniver-
site dönemi (1962-66) ve çalkantılı yıllar (1966-99). Her aşama, Nijerya’nın 
siyasi ve sosyoekonomik evrimindeki dönüm noktasının bazı biçimlerini 
temsil eder ve İbadan Üiversitesi’nin gelişiminde önemli etkiye sahip ol-
muştur.

Londra Üniversitesi Yılları: 1945-62

Nijerya’nın sosyopolitik ve ekonomik gelişimindeki bu aşama, İkinci 
Dünya Savaşı’nın sonundan (1945) siyasi bağımsızlık süreciyle (1960) tam 
üniversite statüsü elde etmeye (1962) kadar sürdü. Bu dönem, Nijerya siya-
si partilerinin oluşmasıyla (1951) ve üç bölgeli siyasi yapının kuzey, doğu ve 
batıda kurumsallaşması ile (1952) karakterize edilmiştir. Bir sonraki adım, 
1957 ve 1958’de bölgeler için özerkliği ve nihayet 1960’ta bağımsızlığı getir-
miştir.
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Ulusal birliği gerçekleştirmek ve yurttaşların kamu hizmetlerine akınını 
teşvik etmek için için niyeryalılaştırma politikalarını talep eden hem federal 
hem de bölgesel hükümetler, kamu hizmetlerini bu dönem boyunca ge-
nişlettiler. Bu dönem, Afrika’da kendi kendini yönetme ve dekolonizasyon 
için artan bir siyasal ivme getirdi. Büyük Britanya, yükseköğretimin gelişi-
mini, sömürgelerin kendini yöneten devletlere geçişinde onları, uygun in-
san kaynaklarıyla siyasal ve ekonomik işleri yönetmeleri için hazırlamada 
esas olarak görmüştür.

İngliz sömürge hükümeti seçkin liderler ve devlet memurları yetiştirmek 
için 1943’te iki komisyon kurdu. Asquith Komisyonu “yükseköğretimin, öğ-
renimin ve araştırmanın ilerlemesine rehberlik etmesi gereken ilkeleri ve 
sömürgelerdeki üniversitelerin gelişmesini” incelemiştir (Adewoye 2000, 
16). Elliot Komisyonu’ndan, İngiliz Batı Afrikası’ndaki yükseköğretimin var 
olan merkezlerinin organizasyon ve tesisleri hakkında rapor hazırlaması 
ve o alanda gelecekteki üniversite gelişimi açısından önerilerde bulunması 
istenmiştir. Komisyonun raporları, Britanya İmparatoluğu’nun farklı bölge-
lerindeki, mevcut ortaöğretim sonrası kurumların gelişmesini sağlamıştır. 
Orta düzey yerli işgücünün eğitimi için 1934’ten beri var olan Nijerya’daki 
Yaba Yüksekokulu, iyileştirildi ve Nijerya’nın ilk üniversite koleji olması 
için, İbadan şehrine taşındı ve resmi olarak Kasım 1948’de açıldı.

Hemen hemen aynı zamanda kurulmuş olan emsalleri gibi (Makerere 
Üniversitesi, Uganda ve Gana Üniversitesi, Legon, Gana), İbadan Üniver-
sitesi de Londra Ünversitesi’ne katılmıştır ve, aslında, onun harici bir yer-
leşkesi ve kopyası olmuştur. Bu tespit, hem Asquith hem de Elliot komis-
yonlarının “bunlar, Britanya’daki üniversitelerin ve üniversite kolejlerine 
eşit olan akademik standartları baştan itibaren amaçlamalıdır” yönündeki 
önerisine uygun olmuştur (Montani 1979).

Personel (akademik, teknik ve yönetimsel) alımı ve terfisi sıkı bir şekilde 
İngiliz standartlarını takip etti. Öğrenci alımı aşırı derecede rekabete dayalıydı. 
Dersler, güzel sanatlarda (klasikler, İngilizce, tarih ve coğrafya); fende (mate-
matik, botanik, kimya, fizik ve zooloji); tarımda (1949’da başlamıştır) ve tıpta 
(ilk yıllarda sadece klinik öncesi dersler) klasik İngiliz alanlarıyla sınırlıydı.

Ancak, bilinen Londra standartından iki önemli kopuş vardı. Birincisi, 
belediye hizmetleri ve kıdemli personeller ve öğrenciler için yerleşim hiz-
metleriyle kapsamlı yerleşkedir. Bu unsurlar, ilerleyen zamanda, üniversi-
te için ciddi sorunlara yol açacaktı. Londra standartlarından ayrılan ikinci 
nokta, öğrenciler için, ileri düzeyde standart İngiliz üniversitesi yeterliği 
Eğitim Genel Sertifikası –yedi yıllık ortaöğretimden sonra alınır– olmaksı-
zın “ayrıcalıklı giriş”in başlatılmasıydı. Ayrıcalıklı giriş sınavları aracılığı ile 
gelen öğrenciler, diploma programına kabul edilmeden önce hazırlık yılını 
başarılı bir şekilde tamamlamak zorundaydı.

Londra Üniversitesi etiketi, Londra-tipi derslerin ve öğretim üyeleri-
nin üstünlüğü, Londra-dikteli ve Londra-kontrollü müfredat ve bir hay-
li rekabete dayalı ve seçici öğrenci kabul prosedürleri, o zamanki İngiliz 
İmparatorluğu’nun her yerinde prestiji artırmak için birleştirilmişti.
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İbadan’ın ilk akademik saygınlığına yardımcı diğer faktörler, bahsetme-
ye değerdir. Birinci olarak, yetkililer bilinçli olarak, yüksek kapasiteli akade-
mik, teknik ve yönetici personeli cezbetmek için girişimde bulundular. Bu 
çabaya, gelecek vaat eden Nijeryalı genç profesyonellere ve akademisyen-
lere, özel teşvikler de dahildi. İkinci olarak, üniversitenin zengin akademik 
ve sosyal kültürüne katkıda bulunan personel bileşimi, tamamen ulusla-
rarasıydı. Bu ilk yıllarda, personel, temel olarak İbadan’ın selefi olan Yaba 
Yüksek Okulu’ndan kalan sadece bir avuç Nijeryalı akademisyene sahipti. 
Bu Nijerya uyruklular, toplam akademik personelin yüzde 10’undan daha 
azını oluşturmuştu. Üçüncü olarak, fiziksel ve pedagojik tesisler yüksek 
standartlardaydı. Dördüncü olarak, öğrenci sayısı görece azdı, ki bu, yö-
netilebilir öğretmen-öğrenci oranlarına dönüşmüştür. Son olarak, Ibadan 
başlangıçtan itibaren, akademik hayatında araştırma kültürü inşa etmişti. 
Mellanby’nin ifadesiyle (1958, 104) “öğrencilerimiz için eğitim sağlamak ve 
personelimiz tarafından özgün araştırmaların yürütülmesi bizim en önemli 
görevlerimizdi.”

Yaklaşık olarak 1951’den (Londra Üniversitesi’nin ilk İbadan mezun 
grubu verildiği tarih) 1960’ta bağımsızlığın gelişine kadar üniversite, kamu 
hizmetleri yürütme kapasitesiyle geniş bir yelpazede –eğitim, yönetim, dip-
lomatik hizmetler, tıp, ziraat, yayıncılık, emniyet ve diğer alanlar– birçok 
Nijeryalı öğrenci yetiştirmişti. Rekor sayıdaki Ibadan-Londra mezunları, 
aynı zamanda, yabancı ülkelerde yükseklisans dersleri almış ve daha sonra 
üniversitenin akademik personeline katılmıştır. Bu yüzden, Nijerya halkı-
nın geneli İbadan’ın etkisini mevcudiyetinin ilk on yılında hissetmişti. Üni-
versitenin tanınması, çok sayıda mezunun yeni yeni ortaya çıkan İngilizce 
Afrika edebiyatına önemli katkılarıyla daha da desteklenmişti.

Chinua Achebe, Wole Soyinka (1986’da Nobel edebiyat ödülü), John 
Pepper Clark, Chukwuemeka Ike ve diğerleri gibi bu edebi öncüler, ulusun 
gurur kaynakları olarak kalmışlardır. Bu dönem ayrıca, daha sonra çeşit-
li disiplinlerde dünyaca kabul gören akademisyenler olan İbadan eğitimli 
Nijeryalı biliminsanlarının ortaya çıkışına tanık olmuştur; J. F. Ade Ajayi 
(tarih), Akin Mabogunje (coğrafya), Ayo Bamgbose (dil bilimi) ve C. Agodi 
Onwumechili (fizik) içlerinden bazılarıdır.

Bu dönem boyunca, İbadan aynı zamanda, Kenneth Dike’ın liderliğin-
de –ki daha sonra kurum başına geçecek ilk Nijeryalı olacaktı– Afrika tarihi 
araştırmaları ve öğretimine öncülük etmişti. Bu çabaların ürünü –İbadan 
Tarih Serisi– Afrika’nın geçmişinin en doğru yorumu olarak hemen kabul 
edidi. Afrika tarihi girişimleriyle İbadan Afrika’daki diğer üniversiteler ve 
Afrika çalışmaları ve belgeişlem üzerine dünyadaki merkezlerle bağlantı 
kurabilmişti. Ayrıca, İbadan, çeşitli kökenlerin Afrika tarihi üzerine araştır-
ma yapanların cazibesine kapıldığı bir güç haline gelmişti.

Üniversitenin Afrika tarihi üzerine araştırmaları ve yayınları, üniversite 
öncesi düzeydeki okul müfredatında dönüşümsel etki yaptı. Aşamalı ola-
rak, ortaöğretim düzeyinde, Afrika öğrenimi diğer bölgelerin öğrenimin-
den (özellikle Britanya İmparatorluğu tarihi öğreniminden) daha önemli 
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hale geldi. Ayrıca aynı yayılma etkisi, diğer kaynaklardan katkılarla, İbadan 
mezunlarının yaratıcı yazılar aracılığı ile teşvik edilen ortaöğretim düzeyin-
de İngilizce Afrika edebiyatının ortaya çıkışında da meydana gelmiştir.

Ancak İbadan, bu ilk yıllarda eleştirisiz değildi. Nijeryalı elit sınıf ve si-
yasal partilerin bazıları, üniversite tarafından sunulan derslerin dar kap-
samından mutlu değildi. Avrupa standartlarına bağlanma, Nijerya’nın 
ulus inşası, etnik çeşitlilik, kimlik ve sosyoekonomik öncelikleri için özgül 
işgücü ihtiyaçlarına zararlı olarak görülmüştür. Birçok nitelikli genç erkek 
ve kadın (ortaöğretim mezunları), aşırı rekabetçikabul koşulları nedeniyle 
yükseköğretimden dışlanmış ve Sierra Leone’daki Fourah Körfezi Koleji-
ne ve Legon’daki Gana Üniversitesi’ne geçmeye başlamıştır. Üniversite, bu 
eleştirilere yanıtsız kalmamıştır. Üniversitenin uygulamadaki yanıtları ve 
sonuçlar sonraki bölümlerde tartışılacaktır.

Yeni Oluşan Ulusal Üniversite: 1962-66

Bu aşama, Nijerya ile birlikte dünyanın geri kalanındaki büyük bek-
lentiyle aynı zamana denk geldi. İngiltere başbakanı Harold Macmillan’ın 
Afrika’da bağımsız ulusların doğuşu ve Afrika’nın küresel sahnedeki güçlü 
görüntüsü üzerine söylediği sözler Nijerya’da güçlü bir şekilde yankılan-
mıştır.

Nijerya’nın siyasi bağımsızlık ve örgütlenme gayreti, federasyonun üç 
kurucu bölgesi (doğu, batı ve kuzey) tarafından kurulan yeni yönetim ya-
pılarına yansıtılmıştır. Ürün pazarlama odaları (kakao, kauçuk, hurma yağı, 
pamuk ve yerfıstığı) hükümet faaliyetlerini sürdürmek için yeterli kazancı 
sağıyorlardı. Bölgeler arasındaki sağlam rekabet, altyapı, eğitim, sağlık ve 
tarımsal genişleme hizmetlerinin tedariğinde önemli gelişmeler sağlamıştı.

Ancak, 1959 itibariyle, ilk ideolojik çatışma kendini göstermeye başladı. 
Federal düzeyde siyasi kontrol için mücadele, seçimle ilgili bir krize yol açtı. 
Hizipçilik, güçlü bir şekilde ulusal söylemin ön sırasına geldi ve üç bölge 
arasındaki rekabet düşmanca bir ton aldı. 1964-65 itibariyle, ihtilaflı federal 
seçimler ve ulusal nüfus sayımı sonuçları durumu şiddetlendirdi. Siyasal 
durum hızlı bir şekilde kötüye gitti; Haziran 1966’da ilk askeri darbe mey-
dan geldi ve ikincisi sadece altı ay sonraydı –her ikisi de kanlı ve güçlü bir 
hizipçi nitelikteydi. Doğu bölgesi bağımsızlığını ilan etti ve kendini Bifara 
Cumhuriyeti olarak adlandırdı. Federal hükümet tarafından kabul edile-
meyecek bir karardı. Ardından üç yıl süren iç savaş geldi (1967-70), bu du-
rum sonraki kısımda daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

Sosyal reformlara gelince, bu yıllar eğitimde büyük sosyal talebi karşıla-
mak üzere Nijerya federasyonu hükümetinin bilinçli girişimine tanık oldu. 
Batı bölgesinde Ocak 1955’te başarılı bir şekilde parasız ilköğretim tesis edil-
di. Böyle bir reformu uygulamada daha az yeteneği olan doğu bölgesi, eği-
timde gelişimi desteklemek için yerel topluluklara bel bağlamak zorunda 
kaldı. Kuzey bölgesi, resmi olarak parasız eğitim politikası ilan etmiş olma-
sa da, daha fazla devlet okulları açarak, hükümet dışında eğitim verenlere 
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devlet yardımı sunarak ve okul denetimini artırarak eğitime erişimi geniş-
letmek için hala girişimlerde bulunmaktaydı.

Aynı zamanda bu dönem, hem bölgesel hem federal düzeyde, ortaöğ-
retim sonrası etkin bilim planlarına tanıklık etti. Bu programların amacı, 
Nijeryalı personeli kamu hizmeti için eğitmekti ve bölgesel ve federal hü-
kümetin alt düzey yönetici personelinin (örneğin, Zarya’daki İdare Ensti-
tüsü) düzeyinin yükselmesi için özel kurumların oluşmasını sağladı. Aynı 
zamanda, benzer girişimler, ziraat, eğitim, bayındırlık ve sağlık alanlarında 
da gerçekleşiyordu. Ancak, bilim kurullarıının yoğunlaştığı en büyük alan-
lar Nijerya’da ve ülke dışında üniversite-tipi çalışmalardı.

Nisan 1959’da, Nijerya federal hükümeti, 20 yıllık dönem için, 1960–80, 
Nijerya’nın işgücü ihtiyaçlarını araştırması ve rapor etmesi için Ashby 
Komisyonu’nu oluşturdu (Ashby 1959). Komisyon, ilk ve ortaöğretimi 
genişletmeyi ve geliştirmeyi, Ibadan Üniversitesi Kolejini iyileştirmeyi ve 
Nsukka (1960), İle-İfe (1962) ve Zarya’da (1962) üniversiteler kurmayı öner-
di.Komisyon üniversitelerin aynı akademik standartları sürdürebilmeleri 
için Nijerya’da bir Üniversite Komisyonu kurmayı da önerdi. Ortaöğretim 
sonrası okul sistemi, Nijerya’nın bağımsızlık sonrası yüksek düzey işgücü 
gereksinimlerini yetiştirmek içindi (Fabunmi 2005).

Nijerya Üniversitesi, Nsukka, Nijerya’daki üniversite eğitimi açısından 
çeşitli yönlerden devrimci niteliktedir. Hukuk, eğitim, işletme, kitle iletişi-
mi, ev ekonomisi, mühendislik ve mimarlık gibi disiplinlerde –geleneksel 
İngiliz sisteminden İbadan’ın devraldığı üniversite dışı derslerdi– profes-
yonel diploma programları başlattı. Ayrıca, bitki ve toprak bilimi, hayvan 
üretimi, zirai iktisat ve diğerleri gibi çeşitli ihtisaslarla ziraat öğretilirken, 
sosyal bilimlerde de (sosyoloji, siyaset bilimi ve psikoloji) dersler başlatıldı. 
İkinci yılında (1961), Nsukka, binden fazla yeni öğrenciyi kabul etmiştir ve 
bu İbadan’ın kabul ettiği sayının yaklaşık beş katıdır.

İbadan’ın bu gelişmelere yanıtı çeşitli şekillerde oldu. Üniversite kole-
ji pozisyonundan (bu, Londra kolejine bağlıydı) 1962/63 akademik yılında 
başlayan özgün İbadan programalarıyla, özerk bir kuruma programlı bir 
geçiş vardı. Ziraat fakültesinde yeni bölümler oluşturulurken (ormancılık, 
tarım bilimi, hayvan bilimi, toprak bilimi, zirai biyoloji ve zirai iktisat), yeni 
eğitim fakülteleri ve sosyal bilimler kurulmuş güzel sanatlar fakültesinde 
Fransızca eğitim başlamıştı. Öğrenci alımı artırılmış ve yeni öğrenci yurtları 
(her odaya iki öğrenci düşecek şekilde tasarlanmıştır) inşa edilmişti.

Üniversite, nijeryalaştırmaya doğru da önemli adımlar attı. Asaleten, 
kurumun ilk Nijeryalı başkanı (Kenneth Dike) 1958’de tayin edildi ve 
İbadan’ın 1962’de tam üniversite statüsüne geçmesiyle birlikte rektör oldu. 
Tarih, siyaset bilimi, ziraat, tıp ve doğa bilimleri gibi alanlarda profesörlük 
kürsülerine daha fazla Nijeryalı atandı. Nijeryalı profesörler, aynı zaman-
da, daha fazla sayılarda başkanlık ve dekanlık pozisyonlarına geldiler.

Üniversite gelişiminin bu aşaması, büyük entellektüel heyecana tanıklık 
etti. İbadan, önemli uluslararası konferanslara ve işbirliğine dayalı araştır-
ma çalışmalarına ev sahipliği yaptı. Lisanssonrası eğitim programı dün-
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yanın diğer bölgelerindeki üniversitelerle işbirliğine dayalı düzenlemeler 
altında kökleşti. Halkın daha büyük kısmı üniversitenin etkisini birçok şe-
kilde hissetti. Okullararası Çalışmalar Bölümü, eğitimin her düzeyi için ülke 
genelinde akademik ve profesyonel dersler organize etti. Eğitim Enstitüsü, 
eğitim programlarındaki işbirliği (lisans) ve lisanssonrası diplomalar aracılı-
ğı ile okullarda eğitimin profesyonelleşmesine yardımcı oldu.

İbadan, aynı zamanda, İle-ife, Nsukka ve Zarya’daki yeni ünivesitele-
rin “annesi” oldu. Bu üniversitelerin sonradan uluslararası itibar kazanan 
ilk rektörleri, araştırmalarını ve uzmanlıklarını İbadan’da geliştirdiler. Bu 
üniversitelerdeki birçok öğretim üyesi, akademik personelinin birçok daha 
genç üyelerinin yaptığı gibi, İbadan’dan geldiler. Pek çoğu, İbadan’da, dok-
tora sonrası öğretim üyesi oldu.

İbadan’ın bu aşamadaki görece yüksek küresel saygınlığı şu etmenlerle 
açıklanabilir. Birinci olarak, bu dönem, ilk yılların sağlam temelinin güçlen-
dirilmesini temsil etmiştir –uluslararası nitelik ve personelin bileşimi, tesis-
lerin görece iyi standarları, öğrenci alımının rekabete dayalı niteliği ve diğer 
yönler. İkinci olarak, akademik bağlantıların genişlemesi, program ve tesis-
leri finanse eden ve personel geliştirme girişimlerini destekleyen yabancı 
kuruluşlar ve vakıflarla (temel olarak Ford, Rockefeller ve Nuffield vakfı) 
devam etmiştir. Üçüncü olarak, personel gelişimi, konferanslara katılma, 
araştırma ve seyahat ödenekleri ve uluslararası taktir edilen mükemmeliyet 
merkezleriyle bağlantılı yıllık izinler aracılığı ile akademik personelin kendi 
disiplinlerindeki gelişmelere ayak uydurmasını sağlayacak adımlarla, cid-
diye alındı.

Son olarak, seçimler ve nüfüs sayımı üzerine başlayan, birbirini izleyen 
iki askeri darbeye ve sonunda iç savaşa yol açan ülkede gelişen şiddetli sos-
yo-ekonomik değişikliklerden derin bir biçimde etkilendi. Kurumsal dü-
zeyde, kurumsal özerkliği tehdit eden bir olgu olarak üniversite yönetim 
konseyininin giderek politize edilmesi yaşadı. Bu politizasyonun hizipçi 
tarafı, kendini daha sonra, personelin ve hatta öğrencilerin etnik çizgiler 
doğrultusunda kutuplaşmasıyla gösterdi.

Çalkantılı Yıllar: 1967-99

İbadan’ın çalkantılı yılları, Nijerya ulus inşasının ağır zorluklar döne-
mine denk gelir. Dönem, 1967-70 iç savaşı ve uzun süren askeri yönetim 
sonrası), genellikle Nijerya’nın “İkinci Cumhuriyeti” olarak anılan fetret 
devriyle (1979–83) karakterize edilmiştir. Ülkedeki siyasi çalkantı, üniversi-
te üzerinde belirgin etkilere yapmıştır.

İç Savaş Yılları: 1967-70. İç savaş yılları, Nijerya’daki köklü siyasi çal-
kantıların ve gelişimsel bütün aktivitelerin hepsinin tamamen durduğu bir 
dönemdi. İbadan Üniversitesi, İgbo kökenli akademik ve diğer personelle-
rin göçlerine tanıklık etti. Aynı şekilde, yüzbinlerce İgbo Nijerya’nın diğer 
bölgelerinden kendi yaşam bölgelerine kaçtılar. Güvenlik tehditi nedeniyle 
Nijeryalı olmayan büyük sayıda personelin ayrılışıyla bu etki daha da kö-
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tüleşti. Rektör istifa etti ve kurum, rektör oyardımcı vekili olarak üniversite 
kütüphanecisi tarafından yönetilmek zorunda kaldı. Savaş uğraşları nede-
niyle hükümet ödeneği giderek azalırken, kitapların ekipmanların ithali 
neredeyse olanaksızdı. Bütün bu olanlara karşın, derslere devam edildi ve 
diplomalar verildi. Personel geliştirme çabaları devam ederken, dış kaynak-
larla akademik bağlantılar kopartılmadı.

Üniversitede, akademik faaliyetlerin ve göreli istikrar anlayışının devam 
etmesinin bir tek açıklaması, araştırmaları, yerli personel gelişimini akade-
misyenlerin geçici görevlendirilmesini (Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta 
Doğu’dan) ve fiziksel tesislerin tedariğini (lisanssonrası üniversite kütüpha-
nesi, Eğitim Fakültesi binası ve yeni Hemşirelik ve Ormancılık yeni bölüm-
leri) desteklemek için enstitüye yardım etmeye devam eden, üniversitenin 
dış ortaklarının sürekli destekleriydi (akademik ve mali). Ayrıca, rektörlük 
görevi İbadan–Londra okuluna aitti (kurumdaki kıdemli akademisyenlerin 
birçoğu gibi). Bu faktörler, yabancı kurumlarla iyi yapılandırılmış akademik 
gelenekler ve bağlantıların, o yıllardaki iç savaşa rağmen sürdürüldüğünü 
göstermeye yardımcı olmuştur.

Savaş Sonrası İlk Yıllar: 1970-79. Bu yıllar, General Yakubu Gowon’un 
hükümdarlığı ile damgasını vuran 1970’ten 1975in ortasına kadar süren, 
Nijeralılar tarafından “uzlaşma ve yeniden yapılanma” olarak adlandırı-
lan bir dönemle başladı. Bu zaman süresince, eğiitmdeki gelişmeye verilen 
özel önemle vurguyla birlikte, Nijerya’nın genel sosyo-ekonomik gelişimini 
yönlendirmek için düzenli çaba gösterildi. Üniversiteler ve askeri otorite-
ler arasındaki doğrudan karşı karşıya gelme de birinci döneme damgasını 
vurmuştur. Son olarak, İbadan’ın kalite ve prestijindeki düşüşün başlangıcı 
oldu.

İcra planı ve ulusal icra sekreterliği ile birlikte, 1977’de Ulusal Eğitim Po-
litikası yayınlanırken, parasız ilköğretim 1975’te başlatıldı (Federal Eğitim 
Bakanlığı 1977). 1972’de yeni bir üniversite kuruldu (ülkedeki altıncı üni-
versite, önce Ortabatı Teknoloi Enstitüsü adı verilen, şimdiki Benin Üni-
versitesi). Aynı yıl, İbadan, Nijerya’nın orta bölgesinde bir yerleşke kurdu, 
ki bu yerleşke üniversite sayısının katlanarak arttığı 1975 yılında tam dona-
nımlı bir üniversite haline geldi. Askeri bir kararla, federal hükümet, Nsuk-
ka, Zarya ve BeninŞehri’ndeki eyalete ait (bölgesel) üniversitelerin yöneti-
mini üzerine aldı. Aynı karar, Calabar, Jos, Maidiguri ve Port Harcourt’taki 
üniversite yüksekokullarını da (mevcut üniversitelerin kampüsleri) tam do-
nanımlı üniversitelere dönüştürdü ve İlorin ve Sokoto’da yenilerini kurdu.

Hükümetin yönünden, üniversitelerin adil bir coğrafi dağıtımının olma-
sı önemliydi. Ancak, bu yaklaşım, kurumları yönetmek ve işletmek üzere 
kaynakların dağıtımı için sürdürülebilir bir stratejiden yoksundu. İbadan 
için, üniversitelerin çoğalması üç önemli tehdit ortaya koymuştu. Öncelik-
le, deneyimli personel İbadan’dan bu yeni üniversitelerdeki cazip sözleş-
melere gitmişti. İkinci olarak, hükümet yardımı, çok sayıda üniversitelerin 
geneline yayıldığı üzere, sert bir biçimde düşmüştür. Askeri rejim, mevcut 
kaynakların üniversitelere dağıtım şeklini planlamıştır, ki bu üniversiteler, 
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büyük personel gücü ve olgunlaşmış tesisleriyle İbadan üniversitesi için 
açıkça olumsuzdu. Üçüncü olarak, ülkede diğer üniversitelerin belirmesi, 
daha büyük rekabet gerektiriyordu. Bu nedenle, İbadan Üniversitesi’nin 
yeni programlarla genişleme ve daha geniş bir yelpazede öğrencileri etkile-
me ihtiyacı kaynaklarını fazlasıyla tüketiyordu.

Yıllar boyunca, İbada’nın politika seçimlerinin etkisinin bu dönemde be-
lirli sonuçları olmuştur. Üniversite 1948’de, bütünüyle yatılı bir kurum olarak 
başlamış ve İbadan şehrinde kolayca mevcut olmayan belediye hizmetleriyle 
(irtibat yolları, personel için yerleşim yerleri, su ve elektrik) uğraşmak zorun-
da kalmıştır. Zaman içinde ve öğrenci ve personelin artışıyla, bu hizmetler 
çok pahalı ve sürdürülmesi zor bir hale geldi. Artan talep ve çıkar değişiklik-
lerine cevap vermek için yıllar boyunca yeni programlar eklendi. Öncelikle, 
yeni programlar hükümet ve harici destek tarafından finanse edildi. Böylece, 
İbadan, bir araştırma kütüphanesi inşa edebildi; hemşirelik ve ormancılıkta 
programlar başlatabildi; fen laboratuarlarını yenileyebildi; ve sosyal bilimler, 
ziraat ve eğitim için modern binalar dikebildi. Dış kuruluşlarla yapılan dü-
zenlemeler de, üniversitenin personel geliştirme programlarını sürdürmede 
büyük sorumluluk sahibiydi. Bu ilerleme, iç savaş ve askeri yönetimin neden 
olduğu siyasi çalkantıyla durma noktasına geldi.

Üniversite özerkliği ve akademik özgürlük üzerine tartışmalar, İbadan 
Üniversitesi’nin askeri diktatörlük altına girdiği 1970li yılları karakterize 
etmiştir. O zamana kadar, rektörlerin tayini sadece Üniversite Yönetim 
Kurullarının sorumluluğundaydı. Ancak, federal hükümet bölgesel üniver-
sitelerin yönetimini devraldığı zaman, rektörleri atama ve görevden alma 
yetkisi, 1975 tarihli ve 23 sayılı Kararname ile, devlet başkanına ya da fede-
ral askeri hükümete verildi. Senato ve kurul ortak komitesi, üç uygun ada-
yın ismini devlet başkanına (kurumun “Müfettişi”) gönderirdi. O da, üçün-
den herhangi birini atama hakkını kullanırdı. Seçim, genellikle akademik 
saygınlık ve yönetsel yetkinliğe dayalı olmamıştır. İbadan Üniversitesi Se-
natosu, aynı zamanda, başarısız öğrenci sayısını azalmak için federal Eğitim 
Bakanlığı’ndan gelen baskının artması nedeniyle 1978 itibariyle yasal yetki-
lerinin aşınmasına da maruz kalmıştır (Ekundayo ve Adedokun 2009,63).

Birçok kurumsal hakkın gaspına karşı 1972-73’te greve giden öğretim 
üyeleri, derhal kovuldular. Hükümet 1978’de, Marksist yönelimli öğretim 
üyelerini Nijerya yükseköğretim kurumlarından çıkardı. Bu öğretim üyele-
ri, yerleşkelerdeki entellektüel düzeyi yükseltmişlerdi ve Nijerya toplumu-
nun geneli tarafından askeri rejime yönelik yükselen eleştirel değerlendir-
me ortamına katkıda bulunmuşlardı. Hükümet bu grubu, ülkeyi 1977-78’de 
sarsan akademik personel grevinin kışkırtıcıları olarak gördü ve kovulma-
larını emretti., Üniversite bilgi paylaşım ve tartışma merkezi olarak kötüye 
giderken, ülkedeki ve İbadan’daki köklü bilim sürekli bir düşüşe geçti.

Başka bir deyişle “federal karakter” olarak da bilinen Kota sistemi, üni-
versite özerkliğinin aşındığı diğer bir yoldur. Kota sistemi, 1979 anayasasın-
da bulunmaktaydı. Geçmişte, bir etnik grubu veya eyaleti, federal devlet 
kurumlarında (üniversiteler dahil) hükümet firmalarındaki bir etnik gru-
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bun ya da çoğunluğun personelinin işe alım dengesizliklerini düzeltmeyi 
amaçlamıştı. Aynı zamanda sistem, alım sürecinde eşitlik ve adaleti temin 
etmeye niyetlenmiştir. Kota sistemiyle birlikte, üniversite, öğrencileri sade-
ce hak etme üzerinden değil ancak hükümet tarafından açıkça belirtildiği 
gibi her bir eyaletin kotası üzerinden kabul etme zorunluluğu altındaydı 
(Ekundayo ve Adedokun 2009,63).

Bu yüzden, yetersiz stratejinin bir sonucu olarak, hükümet kaynak-
larının sınırlı fonları için rekabet, üniversite özerkliğine hükümetin daha 
fazla el uzatması ve sermayenin korunma talebinin yükselişiyle birlikte, 
İbadan’ın mali olarak baş etme kapasitesi ciddi anlamada bozuldu. Bütün 
bu konular, hükümetin üniversitelerde harç muafiyeti kararı aldığı zamana 
tesadüf ediyordu. Nijerya, ayrıca, o zaman petrol üreten bir ülke olmuştu 
ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonu’nun (OPEC) güçlü bir üyesi 
haline gelmişti vedolayısıyla dış mali destek için elverişli değildi. Aslında, 
ülke bu dönemde, finansal olarak hareketliydi (iktisadi olarak olmasa da), 
buna rağmen bu aşama, İbadan Üniversite’nin ulusal ve uluslararası presti-
jinde devamlı bir azalmayı göstermiştir.

İkinci Cumhuriyet: 1979-83. Nijerya’nın sivil yönetime bu kısa dönüş 
dönemi, yüksek ve alt üst olmuş umutlarla damgasını vurmuştu. İnsanlar 
askeri yönetimin sona geldiğini gördükleri için rahatlamışlardı, ancak sa-
vurgan harcamalar ve yozlaşmaya geri dönüşten etkilenmemişlerdir. Pet-
rol geliri, askeri yönetimin son yılında (1978-79) zaten düşüş eğilimindeydi 
ve hükümet, daha sonra sivil yönetim tarafından bozulan, birçok tasarruf 
önlemi uygulamıştı. Büyük bir pirinç ithalatı ve bununla ilgili ithalat izin-
lerinde suistimal vardı. Sivil denetimli 1983 seçimlerine, büyük ölçekte hile 
karıştırıldığına inanılmaktaydı. Bir başka fiyasko nüfus sayımınnda ortaya 
çıktı ve iktisadi gerileme daha da kötüleşti. Bütün bu koşullar, 31 Aralık 
1983’te meydana gelen diğer bir askeri darbeye zemin hazırladı.

Ancak, kısa ömürlü sivil rejim, eğitim sistemini düzeltmeye çalıştı. 1977 
tarihli Ulusal Eğitim Politikası, 1981’de esas olarak, özel sektörü eğitime ka-
tılması için desteklemek şeklinde gözden geçirildi. Bu politika, herhangi bir 
sıkı düzenleyici kurallar olmadan kurulan özel üniversitelerin anında ço-
ğalmasına yol açtı.

Sivil hükümet, aynı zamanda, “üniversitelerin coğrafi olarak adil dağı-
tımı” politikasını da devam ettirdi ve bu süreç içerisinde planlanmamış ve 
stratejisiz genişlemenin devamı olarak Akura, Minna, Overri ve Yola’da 
federal teknoloji üniversiteleri kurudu. Her zaman olduğu gibi, bu geliş-
me, İbadan’ın personel gücünün aşınmasına neden oldu çünkü birçok de-
neyimli akademisyen ve yöneticisini yeni üniversitelere kaptırdı. İbadan, 
programlarını üç yeni fakülteyi kapsayacak şekilde genişletti: teknoloji, 
hukuk ve eczacılık. 1980lerin başında, üç yeni fakülte tarafından verilen 
dersler, ülkedeki bazı diğer üniversitelerde zaten iyi bir şekilde kurulmuş-
tu. Bunların hepsi sermaye yoğun programalardır ve bunar için uluslararası 
düzeyde personel edinmek kolay değildi. Önemli kaynak kısıtlamalarına 
rağmen, mevcut olan fakültelerde, özellikle güzel sanatlar, eğitim, sosyal 
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bilimler, ziraat ve ormancılık, ve doğa bilimlerinde yeni bölümler oluşturul-
masıyla genişleme devam etti. İlgili disiplinlerin gelişmesindeki ilerlemele-
rin, bu süreçte ne ölçüde yol gösterdiği açık değildir. Açık olan, sürecin, üni-
versitenin kaynaklarını daha fazla tükettiğini ve aynı zamanda standartlara 
ağır bir tehdit oluşturduğudur.

İkinci Cumhuriyet’in sonu olan 1983 itibariyle, İbadan hala Nijerya’nın 
öncü üniversitesi imajını koruyordu ve ülkedeki araştırmacıların, akademik 
dergilerin ve araştırma çıktılarının en büyük yoğunluğuna sahipti. Ancak, 
özellikle insani, mali ve teknik hizmetlerin sağlanması net bir şekilde sürdü-
rülemez hale geldikçe daha önceki aşamada başlamış olan düşüş artmıştı.

Askeri Yönetimin İkinci Dönemi: 1983–99. 31 Aralık 1983’ten 30 Eylül 
1999’a kadar süren, dört askeri rejimi kapsayan bu dönem, Nijerya için çok 
sıkıntılı bir dönemdi. Bu dönem, ulusal para birimi naira’nın yoğun deva-
lüasyonuyla birlikte, ulusal bir Uluslararası Para Fonu’nun dikte ettiği ya-
pısal düzenleme programına tanık oldu. İthalata bağımlı bir ekonomide, 
insanların gerçek gelirleri sert bir biçimde düşerken, devalüasyon, malların 
maliyetinin yüksek artışıyla sonuçlandı.

Ekonominin kötü yönetimi, bağımsızlıktan itibaren, Nijerya yaşamının 
bir özelliği olmuştur, fakat diktatörlük yönetimi kamusal konularda şeffaf-
lık ve hesap verebilirliği tamamen aşındırmak anlamına geldiği için askeri 
yönetim yıllarında yoğunlaşmıştır. 1980lerin ortası itibariyle, hükümet tara-
fından muazzam savruk harcama, birçok gereksiz hükümet girişimlerinin 
başlaması, hükümetin her bölümü için birden fazla kurum oluşturulması, 
hükümet bakanlıklarının personel gücünün artması, hükümetin yürütme 
kolunun büyümesi bütünüyle yozlaşmayı artırmak için bir araya geldi.

Eğitim sahnesinde ise önemli gelişme, üniversitelerin ve yüksöğretim 
kurumlarının artmasıydı. 1962’de, mevcut olan beş üniversitenin üçü böl-
gesel üniversitelerken sadece ikisi, federal hükümete aitti. 1976 itibariyle, 
federal hükümet bütün üniversiteleri kendi üzerine aldı ve toplam sayıyı 
13’e getirmek için daha fazlasını oluşturdu. Bu tarihten sonra, üniversite 
sayısı artmaya devam etti.

1979’da sivil hükümet, eyaletlere üniversiteye sahip olma izni verdi. 
Birçok eyalet, bu kapasiteyi bir egemenlik sembolü olarak gördü ve ken-
di üniversitelerini kurmak için acele ettiler. 1979–83 sivil rejimi sırasında 
türeyen özel üniversiteler, askeri yönetim geldikten sonra kapatıldı. Fede-
ral hükümet eski bölgesel üniversitelerin çoğunu kendi üzerine aldı (Akwa 
İbom Eyaleti’ndeki Uyo Üniversitesi, Bauchi Eyaleti’ndeki Tafawa Balewa 
Üniversitesi, Anambra Eyaleti’ndeki Nnamdi Azikiwe Üniversitesi). Ayrıca, 
Makurdi (Benue Eyaleti), Abeokuta (Ogun Eyaleti) ve Umudike’de (Abia 
Eyaleti) ziraat ihtisas üniversitelerini kurdu ve hatta askeri akademiyi üni-
versiteye dönüştürmeye devam etti.

Çoğalma politikası, sadece ülkedeki yükseköğretimin gelişmesini engel-
lemeyi başardı. Plansız fonlar düstur haline gelirken, üniversite yönetimin-
de hükümet müdahalesi, doruk noktasına ulaştı. Üniversiteler, hükümetin 
gözüne girmek için birbirleriyle yarışmaya başladılar. Akademik uğraşlar, 
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ciddi bir şekilde kısıtlı, yüzyüze öğretimle sınırlı bir hale geldi. Özgür söy-
lem askeri diktatörlük altında gelişemeyeceği için entellektüel heyecan, 
unutulmuş bir olgu oldu.

İbadan Üniversitesi, bu son derece olumsuz siyasal ve sosyoekonomik 
iklimin darbesini yedi. Yapısal düzenleme günlerinde, üniversite, diğer 
üniversitelerin ortaya çıkması nedeniyle, tekel durumundan rekabete da-
yalı stratejiye geçemeyi başaramadı. Yönetimin siyasal çıkarlar, becerik-
siz atamalar ve durgunlaşan bürokrasi arasında kalması öğretim üyeleri-
nin ayrılmasına ve tesislerin ve ekipmanın bakımsızlığına yol açtı. Farklı 
disiplinlerden çok sayıda bilimainsanı, Avrupa, Güney Afrika ve Birleşik 
Devletler’e gittiler. Üniversitenin geriye kalan Nijeryalı olmayan personeli 
de ülkeden ayrıldı.

Böylece bu dönem, kıdemli akademisyenlerini tüketmesi, tesisleri azalt-
ması, hala büyük sayıda öğrenci yetiştiren ve yönetim yapıları geliştiren 
kusurlu politikaları, hükümet yardımlarının ancak personel maaşlarını kar-
şılaması, dış bağlantılarının kesilmesi ve araştırma çıktılarının derin bir aza-
lışıyla sona erdi.

Üniversiteyi Canlandırma Girişimleri

Önceki kısım, farklı siyasi rejim ve farklı tarihi konjenktürler altında, 
devletin ya sosyal değişim ya da sosyal kontrol için nasıl bir mekanizma 
oluşturduğunu göstermiştir. Üniversite ülkenin siyasal ve sosyal ortamını 
yansıtarak, entellektüel özgürlük ve bilgi üretimi alanındaki giç mücadele-
sinde bir taraf haline gelmiştir.

Nijerya şu an, 10 yıllık kesintisiz sivil yönetimle karakterize edilmektedir 
ve bu, ülkenin siyasi istikrar yoluna döndüğünü söylemenin bir yoludur. 
Bu yeni koşullar, aynı zamanda, 2000’den beri harcanan çabanın, İbadan 
Üniversitesi’ne akademik hayatta yenilenmiş bir yer sağlamasında etkili ol-
muştur.

Bu kısım, geçen on yılda İbadan Üniversitesi’nin gelişimini karakterize 
eden kurumsal tercihler ve eğilimleri ve akademik mükemmeliyet kurmak 
için şekillendirdiği politikaları özetleyecektir.

Özerklik ve Hesap Verebilirlik

Nijerya’daki kamu kurumlarında, devam eden, onarım ve demokta-
tikleşme çabalarının parçası olarak, üniversite özerkliği üzerine hükümet 
politikası 2000’de açıklandı. Bunu, bu değişimler için kalıcı bir yasal temel 
kurmak için 2002’de yeni bir yasa izledi. Üniversiteler Akademik Perso-
nel Birliği, Nijerya’daki üniversitelerin özerkliği, idaresi ve yeniden ör-
gütlenmesi için yeni koşullar sağlayan, 2003 tarihli Üniversiteler Özerklik 
Yasası’nı destekledi. Yasanın önemli özellikleri yönetsel konularda konse-
yin ve akademik konularda senatonun gücünün yenilenmesinin yanında 
öğrencilerin üniversite yönetişimi bakımından katılmasını içermektedir 
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(Onyeonoru 2008). Yeni politika çerçevesi, üniversite konseylerine, kurum-
sal politikalar kurma, yeni yönetim işe alma ve kurumsal bütçeyi hükümete 
yönlendirme sorumluluğu vermiş, kurumların kendi öğrenci kabullerini 
kontrol etmesini sağlamış; Ulusal Üniversiteler Konseyi’nin rolünü kalite 
kontrol ve sistem koordinasyonu ile sınırlandırmış; işçilerin grev yapması-
nın önüne engeller koymuş; ve üniversiteleri kamu hizmetinden ayırmış-
tı –böylece onların, hükümetin istihdam, ücret ve sosyal yardımlarına dair 
devlet memurluğu politikalarına bağlılıklarına son vermişti. Bu, müfredat, 
kalite kontrol, personel geliştirme ve bilgi erişimi gibi akademik konularda, 
kurumları güçlendirmeye doğru atılan önemli bir adımdır. Ancak, bu ya-
sal çerçevenin üniversite konseyleri ve senatolarının oluşumundaki zorun-
lu değişiklikler ile birlikte olup olmayacağı net değildir. Bugün,Nijerya’da 
tipik bir üniversite konseyi, üyeliğinin yüzde 55’ini kurum bünyesinden, 
yüzde 25’ini hükümetten ve yüzde 30’unu özel sektörü de içeren çeşitli di-
ğer yerlerden karşılamaktadır. Diğer üyeler yükseköğretimden sorumlu ba-
kan tarafından atanırken, konsey başkanı, devlet başkanı tarafından atanır 
(Saint ve Lao 2009).

Sadece bir yıl sonra, üniversite özerkliğine dair kanun geçti, ki bu yasa, 
ders içeriklerini, akademik takvim ve benzerlerini belirleme gibi önemli 
akademik yetkileri Ulusal Üniversiteler Konseyi’nin eline vererek üniver-
site özerkliğini kısmen sarsıyordu. Ayrıca, kanun, Müfettiş’e, yönetim kon-
seylerinin bileşimi ve görev süresini belirleme yetkisi dahil, büyük keyfi 
yetkiler vermişti. Öğrencileri disiplin altına almak için senatonun yetkisi 
ve personel disiplinini sağlamak için konseyin yetkisi ile birlikte katlanan 
rektörün yetkileri, aynı zamanda, işe alma ve çıkarma yetkisini içermesi için 
genişletilmiştir (Pereira 2007, 173).

Kurumsal özerklik üzerindeki en önemli engellerden biri hala mevcut-
tur: mali karar alma. Federal hükümet, federal üniversitelerde harç ücreti 
almama politikasını devam ettirmektedir; 2002’de, 24 federal üniversitede 
harç ücreti ödetmeyi yasaklayan bir emir yayınladı çünkü bu üniversiteler 
harç ücretlerini ödetmeyi maliyet–karşılama stratejisi olarak düşünüyorlar-
dı. Böyle politikalar, akademik programlar ve personelin mali sürdürüle-
bilirliği için seçenekleri tespit etmede esnekliği engeller ve aynı zamanda 
İbadan’ın, harç ödetmesine izin verilen eyalet ve özel kurumlarla (2009’daki 
bir sayım 26 eyalet kurumu ve 34 özel üniversite teşhis etmiştir) rekabet 
etmesini daha da zorlaştırır.

Kurumun yetkisini sınırlayan diğer tedbirler, dahili olarak elde edilen 
gelirin harcamasını kontrol etmek ve gelirlerin meşei üzerindeki payları 
ayarlamak için hükümet tarafından yapılan baskıları temsil etmektedir (bu 
hususta daha fazla tartışma, “Finansman” başlıklı kısımdadır).

Ayrıca, İbadan Üniversitesi’nin, en azından bir şekilde ülkedeki etnik 
ve dini çeşitliliğin temsilcisi olan çeşitli personel ve öğrenci ortamının gü-
vencesine hitap etmesi gerekmektedir. Çeşitlilik, bir tür pozitif ayrımcılığı 
kullanma ihtiyacı nedeniyle, öğrencileri seçme, eğitme ve test etmede aka-
demik özgürlük anlayışından biraz uzaklaşmayı gerektirmektedir.
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Stratejik Planlama

Geçen 50 yılın istikrarsızlığı ve güç mücadeleleri üniversitenin kurum-
sal vizyon ve stratejisinde parçalanma ve kesintiye neden olmuştur. Sos-
yal uyum (1975-80), büyümeye öncelik verme (1980–85) arayışında olan ve, 
daha yeni olarak, bütçedeki revizyon ve kısıtlamalar üzerine odaklanan 
daha uzun vadeli stratejiler, 1975’te başladı. Stratejik planlama sürecine 
odaklanmaksızın daha sonrada birçok strateji geliştirildi. Özel kurumların 
artması ve kurumların takip etmesi gereken uluslararası görünüm ve stan-
dartların farkına varılmasıyla birlikte, İbadan Üniversitesi’ni uluslararası-
laştırmak için stratejik bir plan, 2009-14 dönemi için Mart 2008’de üretildi.

2009-14 stratejik planı, sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelen akademik 
mükemmeliyet ile birlikte dünya çapında bir kurum vizyonunu gerçekleş-
tirmek için bir yol haritası sağlar (İbadan Üniversitesi 2009b, 7). O zamanın 
İbadan Üniversitesi rektörü, Olufemi A. Bamiro, üniversitenin çalışmalarını 
ve tutkularını ulusal ekonomi önceliklerine bağlamanın önemini vurgula-
mıştır:

Teknolojik yenilikler ve girişimci kapasitenin gelişmesi, modern ekonomilerin 
başarısı için ön şartlardır. Bu açıdan üniversiteler merkezi bir rol oynamaktadır. 
İbadan Üniversitesi, diğerleri arasından hükümet–endüstri–üniversite ortaklığını 
geliştirerek, bilim–ve–teknolojinin başını çektiği Nijerya’nın arzulanan gelişimini 
gerçekleştirmek için bir öncülük sağlamalıdır (İbadan Üniversitesi 2009b, xi).

Bu çerçevede, üniversite, genel stratejik planı yürütecek, 12 stratejik ko-
nuyu tespit etmiştir. Bu bölümle ilgili bazı öncelik konularına tablo 7.1’de 
değinilmiştir ve bu konular, etkili ve verimli bir yönetim yapısı ve idare 
süreci kurmayı; öğretime ve öğrenime olanak sağlayan ve mükemmeliyetin 
ve yeniliğin gelişmesini teşvik eden bir ortam geliştirmeyi; ve bilgili, giri-
şimci ve sorumlu bireyler üretmeye yönelik küresel olarak rekabete dayalı 
yerel olarak ilgili programlara sahip olmayı içermektedir.

Lisans, Lisansüstü ve Uluslararası Öğrenciler

Geçmiş yıllarda, üniversite, lisansüstü öğrenci sayısını artırmaya odak-
lanırken, en az öğrenci alımını mütemadiyen düşürebilmiştir (2009’da öğ-
renilerin yüzde 37’si lisansüstü düzeydeydi). Plan, İbadan Üniversitesi’ni 
aşamalı olarak, lisans öğrencisinin lisansüstü öğrencisine 40’a 60 oranıyla 
birlikte araştırma odaklı bir üniversiteye dönüştürmektir. Son yıllarda, Üni-
versitenin lisansüstü çıktılarındaki artış, bu yönelimi doğruluyor gözük-
mektedir (şekil 7.1).

Üniversitedeki araştırma çıktısı, yeterli bir şekilde belgelenmemiştir ve 
onu en yakın temsil edecek olan potansiyel araştırmacıların (bu doktora 
mezunlarıdır) sayısı verilmiştir. Tablo 7.2’in göstediği gibi, doktora derecesi 
alanların sayısı –diploma verilen, lisanssonrası derecelerinin toplam sayısı-
na göre– etkileyici olmamıştır.
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Tablo 7.1 İbadan Üniversitesi’nin Seçili Stratejik Konular ve Hedefleri, 2009–14 Planı

Stratejik Konu Amaçlar

Yönetim ve yönetişim İşlevlerin gecikmelerini ve tekrarlanmalarını azaltmak için yapısal 
reform

Üniversite kaynaklarını etkili ve verimli bri şekilde yönetmek için bir 
kapasite inşa etmek Güncel geribildirim için bilginin yayılmasını 
sağlayacak etkili iletişim stratejisi geliştirmek

Öğretim ve Öğrenim Öğretim, araştırma ve hizmette, takım çalışması ve disiplinlerarası 
girişim ortamı oluşturmak

Müfredat tasarımı, içerik geliştirme ve sunuluşunda mükemmeliyet ve 
yenilik kültürünü geliştirmek

Bilginin yayılmasında; elektronik bir öğretim politikası geliştirme 
uygulamada öğretim ve öğrenimi kilit unsurlar olarak kabul eden bir 
ödüllendirme sistemi kurmak

Öğrenim sürecinde üniversite–endüstri bağlantılarından yararlanmak

Araştırma, geliştirme ve 
yenilik

Teorik ve uyugulamalı araştırmanın sürdürülebilir finansmanını temin 
eden etkili bir araştırma yönetimi kültürü kurmak ve geliştirmek

Sosyal ihtiyaçları etkileyecek disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek 
Araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesini desteklemek

Yerel bilgi sistemlerinin araştırılmasını ve belgelendirilmesini teşvik 
etmek

İnsan kaynağı gelişimi Yüksek kaliteli personolei etkileyecek ve muhafaza edecek ücret sistemi 
kurmak.

Liyakatı ve performansı vurgulayan personel alımı ve hizmet 
dağıtımında üstünlüğü teşvik etmek.

Üniversite topluluğu üyelerini, mesleklerini, öğrenim ve araştırmayı 
kapsayan, sorumluluklarına karşı olumlu bir tavır benimsemeleri için 
motive etmek.

Personeller ve öğrenciler için ulusal ve uluslararası deneyimler 
kazanmaları amacıyla imkanları geliştirmek.

Personel alımında ve geliştirmede eşitlik, çeşitlilik ve adalete olan 
bağlılığı güçlendirmek

Toplum hizmeti ve 
ortaklık

Mezunların Üniversite ile hayat boyu iletişimde olmasını sağlamak. 
Üniversitenin hükümet, özel sektör, sivil toplum ve yerel ve 
uluslararası topluluklar ile olan etkileşimini genişletmek ve 
geliştirmek.

Finans Üniversitenin vizyonunu, misyonunu ve amaçlarını gerçekleştirmesi 
için yeterli kaynaklara sahip olamasını temin eden bir mekanizma 
geliştirmek.

Üniversite ekonomisinin idaresinde etkinlikleri geliştirmek.

Mal varlığının himayesi ve riskleri azaltmak için risk yönetimi ve mali 
kontrol geliştirmek ve uygulamak.

Üniversitenin bütün faaliyetleri için gelişmiş bütçe mekanizması kurmak.

(devamı yan sayfada)
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Stratejik Konu Amaçlar

Program gelişimi Küresel açıdan rekabete dayanan talep ve ihtiyaç güdümlü temel 
akademik ve diğer ilgili programları oluşturmak.

Disiplinlerarası ve yetenek gelişimini teşvik etmek için programları ve 
müfredatı gözden geçirmek.

Yetenek eğitimi ve stratejik liderlik gelişimini program ve müfredat 
içerisine dahil etmek.

Bilişim ve iletişim teknolojilerini ve uzaktan açık öğrenim temin 
platformunu ve uygulamaları öğrenime dahil etmek.

Uluslararasılaşma Öğretimi ve araştırması küresel eğilimler tarafından yönlendirilen bir 
üniversite olmak.

Küresel akademik gündem içerisindeki hizmetleri ve bakış açılarını 
yaygınlaştırmak.

Nijerya’daki uluslararası topluluklarla güçlü ilişkiler kurmak.

Kaynak: İbadan Üniversitesi 2009b.

Şekil 7.1 İbadan Üniversitesi’nde Lisans Derecelerinde ve Lisanssonrası Derecelerde Ka-
yıtlar, 1948–2009
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Kaynak: İbadan Üniversitesi 2009b
Not: Şekil bütün programlardaki lisansüstüleri göstermemektedir.

Tablo 7.1 (devamı)
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Tablo 7.2 10 Yıllık Dönemde Yetiştirilen Potansiyel Araştırmacılar, İbadan Üniversitesi, 
1999-2008

Yıl
Lisans 

Diploması
Bir Yıllık 

Yükseklisans
Yüksek 
Lisans Doktora Toplam

Doktoranın 
Yüzdesi

1999 126 670 12 70 878 8

2000 180 2,539 29 227 2,975 7.6

2001 13 943 18 156 1,13 13.8

2002 4,061 0 18 0 4,079 0

2003 349 3,355 36 311 4,051 7.6

2004 204 2,203 41 226 2,674 8.5

2005 362 2,271 34 209 2,876 7.3

2006 216 2,132 47 182 2,557 7.1

2007 185 2,220 36 162 2,603 6.2

2008 462 2,852 41 204 3,559 5.7

Toplam 6,158 19,185 312 1,747 27,402 6.4

Kaynak: İbadan Üniversitesi 2008

Ancak, araştırmada kapasiteyi ve hem öğrencilerin hem de personelle-
rin uyumluluğunu geliştirmek için ve özel sektörle işbirliği için Girişimcilik 
ve İnnovasyon Merkezi, Öğrenci Liderlik Geliştirme Programı ve Multidi-
sipliner Merkezi Araştırma Laboratuarı’nın kurulmasıyla birlikte endüstriy-
le bağlantıları teşvik etmek üzere çaba sarfedilmiştir. Üniversite stratejisi, 
performansa dayalı politikaları canlandırmak için, öğretim üyelerinin ya-
yınların durumunu ve araştırma bulgularını daha iyi belgeleme girişimini 
kapsamaktadır.

Öğrencilerin coğrafi bileşimi açısından, 12,863’ü (%68), İbadan 
Üniversitesi’nin bulunduğu, Nijerya’nın güneybatı jeopolitik bölgesinin 
yerlileridir. Durum, çok tatmin edici olmasa da, bir onbeş yıl önce daha iyiy-
di. Mevcut raporlara göre, 1983/84’te 12,132’lik toplam kaydın 307’si yabancı 
öğrenciydi (yüzde 2.5). 1984/85’te, 13,682 öğrenciden 316’sı, çoğunluğunu 
Kamerun, Gana ve Hindistan’ın oluşturduğu, yabancı uyruklu öğrenciydi 
(yüzde 2.3). Nijerya’nın güneybatı yerlileri, 1983/84’te öğrenci topluluğu-
nun yüzde 37’sini ve 1984/85’te yüzde 38’ini oluşturmuştur. 1998/99’dan 
önce personel gücü verileri kolayca bulunamamaktadır.

Uluslararasılaşma

Yıllar boyunca, İbadan Üniversitesi, dünya genelinde çeşitli üniversite-
ler, bağış kurumları ve geliştirme organizasyonları ile ortaklıklarını devam 
ettirebilmiştir. Ekim 2009 itibariyle, İbadan’ın dünya genelinde 111 kurumla 
bağlantısı mevcuttu (bakınız şekil 7.2). Ortak stajları ve diğer politikaları 
artıran bu ortaklıklar, personel ve öğrenci değişimi, işbirliğine dayalı araş-
tırmalar, uluslararasılaştırılmış müfredatın geliştirilmesi şeklinde olmuştur.
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Şekil 7.2  Bölge veya Kurum Başına Düşen İşbirliği Sayısı
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Kaynak: İbadan Üniversitesi 2009b

İbadan Üniversitesi, John D. ve Catherine T. MacArthur Vakfı’nın yar-
dımıyla birlikte, bir Dijital Öğrenim Merkezi de kurmuştur. Üniversitenin 
vizyonuyla uyumlu olarak merkez, Nijerya’da yükseköğretim erişimine 
yardım sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Uzaktan Öğrenim Merkezi sa-
yesinde şimdiye kadar, 15,000’den fazla öğrenci kayıt edilmiştir. Küresel 
bilgi ve ağlara bağlanmak için, Kenneth Dike Kütüphanesi’nde, elektronik 
dergiler ve veritabanlarına erişimin kurulması ve medikal kütüphanenin, 
elektronik öğrenim hizmetleriyle birlikte, dünya çağında bir medikal kü-
tüphaneye yükseltilmesiyle daha fazla çaba sarfedilmiştir.

Üniversite, çabaları uluslararasılaşmaya doğru yönlendirmek için, aynı 
zamanda, Uluslararası Program Ofisi kurmuştur. Görevi, personel ve öğ-
renciler arasında küresel farkındalığı artırmak, İbadan Üniversitesi’nin 
uluslararası bileşimini genişletmek, saygın bir uluslararası varlığı teşvik et-
mek ve İbadan Üniversitesi’nin rolünü Afrika’daki öncü kurum olarak vitri-
ne çıkarmaktır. Bu görevi başarmak için, uluslararası akademik programları 
koordine etme ve destekleme, uluslararası olanaklarla ilgili bilgi üretme ve 
yayma, uluslararası ortaklıkları teşvik etme ve sürdürme ve hizmetlerin ve 
programların uluslararasılaşmasını desteklemeyle uğraşmaktadır (İbadan 
Üniversitesi 2010).

Akademik Kadronun Gelişimi

En son rakamlara göre (İbadan Üniversitesi 2009a), İbadan 2008’de, 1,197 
akademik personele sahipti. 2007/08’deki 18,843’lük toplam öğrenci kaydı 
ile birlikte, bu rakam, 16’ya 1 öğrenci –personel oranına dönüşmektedir– 
branşlar arasında değişen rakam tablo 7.3’te örneklenmiştir.

Üniversite akademik personelinin hiyerarşik yapısı (şekil 7.3), araştırma 
takımlarına rehberlik edebilecek kıdemli akademisyenlerin görece yüksek 
bir oranını göstermektedir (profesörler yüzde 19, okutmanlar yüzde 5 ve 
kıdemli okutmanlar yüzde 24-toplam yüzde 48). Lisanssonrası çalışmaları 
denetlemek için, Okutman I kategorisindeki personel de tanımlanacaktır. 
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Dolayısıyla, yaklaşık yüzde 72 civarında üniversite akademik personeli, 
lisanssonrası öğrencilerini, eğitme, danışmanlık ve yönlendirme pozisyo-
nundadır (yani doktora derecesine sahiptirler).

Tablo 7.3 İbadan Üniversitesi’nde Öğrenci-Öğretmen Oranı, 2007/08 

Öğretim Üyeleri
Akadamik  
Personel Öğrenciler

Öğrenci-öğretim 
üyesi oranı

Güzel Sanatlar 129 2,405 18:1

Sosyal Bilimler 101 2,991 27:1

Hukuk 25 510 20:1

Fen Bilimleri 175 2,687 15:1

Teknoloji 78 1,427 18:1

Ziraat 115 1,909 17:1

Eğitim 116 3,011 26:1

Kaynak: İbadan Üniversite 2008

İbadan için göz korkutan sorun, akademik olmayan personelin büyük-
lüğüdür. Yıllar boyunca, üniversite, bu açıdan bazı dengesizlikleri bildirmiş-
tir. Bu nedenle, akademik olmayan personel sayısı 1988/89’daki 4,988’den 
2007/08’de 3,263’e düştü. Aynı dönem aralığında, akademik personel sayısı 
1,135’ten 1,197’ye çıktı. Hala, bir akademik personele üç akademik olmayan 
personel olsa da, bu çabalar, kaynakların dağılımı ve kullanımında gelişen 
verimliliğe yeni bir yaklaşımın kanıtlarıdır.

Şekil 7.3 İbadan Üniversitesi’nde Akademik Personel

Profesör
%19

Okutman
%5

Doçent
%24

Öğretim üyesi I
%24

Öğretim üyesi II
%21

Yardımcı doçent

%7

Kaynak:İbadan Üniversitesi 2008
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Bir sorun olarak kalan başka birşey de, akademik personelin uluslararası 
bileşimidir. Örneğin, 1,197 akademik personelin 1,193’ü Nijerya uyruklu-
dur, ki bu sadece dördünün Nijeryalı olmadığı anlamına gelir. Bu durum, 
yeteneği cezbetmenin ve elinde tutmanın zorluğunu göstermektedir. Ni-
jeryalılar arasında bile, en iyi mezun için, üniversite, özel sektörle rekabet 
etmek zorundadır. Akademisyenlik alanı artık cazip bir kariyer olarak gö-
rülmemektedir çünkü maaşlar yeterince rekabetçi değildir.

Finansman

Mevcut veriler, Nijerya’da eğitim için kamu fonlarının, 1999’da gayrısafi 
yurtiçi hasılanın yüzde 2.8’inden, 2002’de yüzde 9.5’e yükselmiş, 2006’da 
tekrar 9.4’e yükselmeden önce, sonraki üç yılda yine yaklaşık yüzde 6’ya 
inmiştir (Bamiro ve Olugbenga 2010). Bu oran, sırasıyla yüzde 4.5 ve yüz-
de 4.3 olan Alt Sahra Afrikası ve dünya ortalamalarından, önemli ölçüde 
yüksektir. Diğer taraftan, fon akışındaki dalgalanmalar, kalitesini ve hizmet 
tedariğini muhafaza etmesinde üniversitenin kapasitesini zorlamaktadır.

Gelir Üretimi

İbadan ve diğer federal kurumlar için gelirin başlıca kaynakları, hükü-
met ve işletme sahibi tahsisleri, Eğitim Fonu, öğrenci ücretleri ve vergileri, 
bağışlar, hibeler ve dahili olarak üretilen gelirlerdir. Yükseköğretim ku-
rumlarına federal hükümet bütçe payı, personel giderleri, mal ve personel 
dışı hizmetler ve sermaye projeleridir. Federal üniversiteler, ödeneklerinin 
büyük bir kısmını (ortalama, yaklaşık yüzde 90), Ulusal Üniversiteler Ko-
misyonu aracılığı ile federal hükümetten alırlar (Harnett 2000). İbadan’ın 
son istatistikleri, hükümetten gelen ortalama ödeneğin yüzde 85, öğrenci 
fonlarından gelenin ortalama yüzde 1, bağışların yüzde 1 ve dahili olarak 
elde edilen gelirlerin –yüzde 18’in üstüne yükseltme potansiyeli ile birlikte– 
yüzde 12 olduğunu göstermektedir (İbadan Üniversitesi 2009b).

Üniversite harcamaları, üniversitenin mevcut bütçesini, ilk defa son 
zamanlarda, giderlerin bütçeden daha az olduğu 2005/06’ya kadar, daima 
aşmıştır (bakınız şekil 7.4). Bu sevindirici değişim, verimli, açıklanabilir ve 
sürdürülebilir mali yönetim sisteminin stratejik amacını uygulamak için gi-
rişilen çabaları açıklamaktadır (İbadan Üniversitesi 2009b).

Üniversitelere çeşitli tahsislerin analizi, ortalama olarak, personel gi-
derlerinin payının toplam tahsisin yüzde 84.7’sini, mal ve personel dışı 
hizmetlern toplam tahsisin yüzde 4.6’sını ve sermaye projelerinin toplam 
tahsisin yüzde 10.7’sini oluşturduğunu göstermiştir. Federal üniversitelerin 
bütçeleme süreçleri ve harcamaları, aşağıda Ulusal Üniversiteler Komisyo-
nu tarafından açıklanan bütçeleme ve harcama formülüne bağlı kalmalıdır: 
akademik harcama için yüzde 60, idari destek için yüzde 39 ve emekli maaşı 
ve ikramiyeleri için yüzde 1 (Harnett 2000) (bakınız şekil 7.5).
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Şekil 7.4 İbadan Üniversitesi’nin Bütçesi ve Toplam Harcamaları, 2000/09

0

1

yıl

2000/0
1

2001/0
2

2002/0
3

2003/0
4

2004/0
5

2005/0
6

2006/0
7

2007/0
8

2008/0
9

2

3

4

5

6

7

8

mevcut bütçe toplam harcama

m
ik

ta
r (

   
 m

ily
ar

)

Kaynak: Bamiro ve Olugbenga
Note: Yaklaşık kur 1 ABD doları=150 Naira

Şekil 7.5  Son 10 Yıldaki Harcama Modelleri
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Kaynak: İbadan Üniversitesi 2009b

Öğrenci ücretleri ve harçlarla ilgili olarak, federal bir kurum olarak İba-
dan Üniversitesi’nin, lisans programları için harç ücreti almasına izin veril-
memektedir. Federal yüksek öğrenim kurumlarında, yurt, spor, belediye 
hizmetleri giderlerine katkı (su ve elektrik), laboratuar, fen bazlı program-
larda sarf malzemeleri ve diğer kalemler gibi hizmetleri sağlaması için sa-
dece sınırlı ücret ve vergilere izin verilir. Üniversitelerin vergileri artırma 
girişimleri, öğrenciler tarafından sert bir muhalefetle karşılanmıştır.
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Ulusal Üniversiteler Komisyonu aracılığı ile hükümet, üniversitelerin 
yıllık toplam ödeneklerinin yüzde 10’unu, farklı gelir çeşitlendirme araç-
larıyla, dahili olarak elde etmesini şart koşmaktadır. Bu politika, üniversi-
telerin çekirdek araştırma ve akademik işlevlerinin performansı üzerinde 
etkileri çelişkili de olsa, üniversiteler tarafından çeşitli girişimlere öncü ol-
muştur. Dahili olarak üretilen gelirde, İbadan Üniversitesi, şekil 7.6’da gös-
terilen kaynak dağılımıyla birlikte, 2006’da yaklaşık olarak 200 milyon Naira 
elde etmiştir. Aynı yıl, bu meblağ, 4.4 milyar Naira’lık toplam tahsisin yak-
laşık olarak yüzde 4.5’ini federal hükümetin oluşturmasıyla sonuçlanmıştır. 
Lisanssonrası programlar için istenilen ücretler, dahili olarak elde edilen ge-
lirlerin en fazlasını oluşturdu. Federal kurumların, lisanssonrası programlar 
için harç ücreti almasına izin verilmektedir.

Şekil 7.6  İbadan Üniversitesi Gelirinin Temel Kaynakları, Temmuz 2005–Haziran 2006
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Kaynak: Barmiro ve Olugbenga 2010.
Not: Veriler dahili olarak üretilen gelirler içindir.

Bağışlar

İbadan Üniversitesi’nin geleneksel gelir kaynakları, bağışlar, hediyeler 
ve hibelerdir. Yardımlar profesyonel destekleri, öğrenci burslarını, bağış ya-
panın ilgilendiği programlara yönelik bağışları ve diğer modelleri kapsar. 
Nijerya üniversitelerinde, bağış fonlarını artımak için kampanyalar, İbadan 
Üniversitesi Yüksekokulu’nun bağış hamlesini başlattığı 1950lere kadar gi-
der. 1988’den 1994’e, bağışlar ve hibelerden üniversite, yaklaşık olarak 22.02 
milyon Naira elde etmiştir (Eğitimde Karşılaştırmalı ve Küresel Çalışmalar 
Merkezi 2001). Seçilen projelerin icrası için üniversite bağış fonu, 30 milyon 
Naira’dan oluşmaktadır ve üniversiteye bağlı mezunlar tarafından yönetil-
mektedir. Mezunlar ve tüzel kuruluşlar, yatırım yapılabilir fonların temel 
kaynaklarıdır.
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Finansman ajanslarından gelen hibeler de İbadan Üniversitesi’ne önem-
li bir katkı olmuştur. Örneğin, 2000’den beri, John D. ve Catherine T. Ma-
cArthur Vakfı, bilgilendirme ve iletişim teknolojisinin personel ve altyapı 
gelişiminin önemli alanlarında üniversteyi desteklemiştir. Diğer bir katkı, 
İbadan’ın da dahil olduğu altı üniversitede petrol ve gaz sanayiinde kapasi-
te inşasıyla ilgili profesyonel destek oluşturan Petrol Teknolojisi Geliştirme 
Fonu’dur. İbadan bu fondan şimdiye kadar, yıllık olarak 14 milyon Naira 
ile 20 milyon Naira arasında olmak üzere, toplam 60 milyon Naira almıştır 
(Bamiro ve Olugbenga 2010, 62).

Harcama Modelleri

Üniversitenin yıllık harcaması, şekil 7.7’de gösterildiği gibi, bütçenin 
en iyi şekilde işlemesi için gerekli olarak sayılan meblağyı sürekli aşmıştır. 
Federal hükümetin genel gider için toplam payı 197.7 milyon Naira iken, 
İbadan Üniversitesi’nin 2005–06 döneminde genel giderler için toplam har-
caması, 417.7 milyon Naira idi. Üniversite hala, kaynakların çoğunluğunu 
kaplayan belediye hizmetlerinin (su, elektrik ve benzeri) sağlanması politi-
kasını devam ettirmektedir (Bamiro ve Olugbenga 2010, xiv).

Şekil 7.7  İbadan Üniversitesi’nin Temel Kaynakları ve İstenilen Tahmini Bütçe
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Kaynak: İbadan Üniversitesi 2009b

Mali Yönetim

Ülke düzeyinde, tek bir muhasebe sistemi kurma çabaları, bütün Nijer-
ya üniversiteleri için önerilen muhasebe uygulamalarının kılavuzunun olu-
şumuyla birlikte son yıllarda hız kazandı. Tek muhasebe sistemi, yönetim 
bilişim sisteminin personel, öğrenci ve üniversite sistemindeki fon verileri 
ile birlikte bilgisayar ortamına aktarılması ile tamamlanmıştır. Bu verilerin 
mevcut olması, gelişmiş mali dağılımlar ve bilgi yönetimi için önemlidir (Pe-
reira 2007, 177).
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İbadan Üniversitesi’nin 2009-14 stratejisi, mali kaynakların sürdürüle-
bilmesi ve kararlılığı idare edici birçok çarpıcı ve yenilikçi faaliyete dikkat 
çekmektedir. Üniversite, vakıflarlarla bağlantılarını güçlendirmeyi, ödüller 
bağışlaması ve araştırma projelerini finanse etmesi için üniversitenin yardım-
severlerini teşvik etmek üzere bir strateji geliştirmeyi, mezunlar derneğini 
desteklemeyi, dahili olarak üretilen geliri artırmak için bir mekanizma ge-
liştirmeyi ve uygulamayı ve İlerleme Merkezi Kurulu ve Yardım Kurulu’nu 
fonları artırmak için özel rollerle yetkilendirmeyi planlamaktadır.

Diğer tedbirler lisanssonrası programları geliştirmeyi, barınmadan kira 
almayı, üniversite kiracılarına sübvansiyonu ve belediye hizmetlerinde ya-
pılan yardımları kaldırmayı ve bir danışmanlık politikası geliştirmeyi içer-
mektedir. Hükümet ve özel sektör organizasyonlarıyla sözleşmeli kursları 
geliştirerek, yabancı öğrenciler için kısa yaz kursları ve programları oluş-
turarak, Lagos ve Abuja’da açıköğretim misafirhanesi kurarak ve iş geliş-
tirme yatırımları ve bilim ve ziraatta kuluçka girişimler ve bir ortak girişim 
oluşturarak, dahili olarak üretilen gelirler daha büyük bir kaynak olacaktır 
(İbadan Üniversitesi 2009b, 75).

Öncelikler, israfı ve bürokratik çıkmazları ortadan kaldırmak için mali sü-
reçlerin ve kontolün güçlendirilmesini; okul muhasebesi ve hesap denetim 
birimlerinin yetkilerini dağıtmak için bir politika uygulamayı; bölüm, fakülte, 
enstitü ve yüksekokul seviyelerinde mali planlama ve mali disiplin için bir 
kültür geliştirmeyi ve bütün faaliyetlerin kendi kendini finanse etmesi gerek-
tiği bir tam maliyet karşılama politikası uygulamayı da kapsamaktadır.

Üniversite, kaynakları yönetmek ve üretmek için kayda değer çabalar 
sarfetmektedir. Tesisler, programlar ve hizmetler için cari ve sermaye ma-
liyetlerinde hükümete bağlı kalındığı sürece sorunlar devam edecektir. Fi-
nansman konuları, araştırma, öğretim ve dünyaca tanınmada stratejik mü-
kemmeliyet vizyonunu başarmayı da içermektedir.

Sonuç

Üniversitenin faaliyet gösterdiği koşullar, mükemmeliyet yolunda başa-
rıya ya da başarısızlığa gidiş için önemli bir faktördür. İbadan Üniversitesi, 
bu düşünceyi ispatlamakta ve bir kurumun gelişmesinde ulusal ortamın 
önemini vurgulamaktadır.

Karmaşık anayasal ve yasal çerçeveler ve Nijerya’daki üçlü hükümet 
yapısı hesap verebilirliği, sorumlulukların paylaşımını ve planlama ve uy-
gulama kapasitesini güçleştirmektedir. Bu etmenler, sadece eğitimde değil, 
aynı zamanda genel ekonomide ve toplumda tekrara, verimsizliğe ve yanlış 
yönetime neden olur. Sistemin karışıklığı, mali kaynaklar ve nüfus öngörü-
lerine dair kapsamlı ve kolayca erişilebilecek verilerin eksikliği göz önünde 
bulundurulursa, politika geliştirmeyi ve planlamayı daha da güçleştirmek-
tedir (Dünya Bankası 2006). Bu koşullar, kaçınılmaz olarak, en iyi öğrenci-
leri ve personeli cezbetmek üzere yenilikçi ve esnek bir ortam planlamasını 
ve oluşturması için İbadan Üniversitesi’nin kapasitesini etkilemektedir.
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Faklılaşmış bir özel sektörün ve üniversitelerden gelen ileri araştırma, 
teknoloji transferi ve üst düzey mezunlar talep eden dinamik bir işgücü 
piyasasının olmayışı, herhangi bir üniversite için akademik mükemmeli-
yet elde etmeyi ve sürdürmeyi zorlaştırır. Henüz yeni olsa da, Nijerya özel 
sektörü, etkileyici bir oranda büyümektedir (özellikle telekomünikasyon 
sektöründe) ve Nijerya, kıtadaki en dinamik iş gücü piyasalarından birine 
sahiptir. Bu potansiyel güç, büyümeyi hızlandırmak için kullanılabilir.

Stratejik olarak, ülkenin, ekonomiyi farklılaştırmayı ve verimliliği ar-
tırmayı ve istihdamı genişletmeyi amaçlayan özel sektörü desteklemeye 
odaklanmayı sürdürmesi gerekmektedir. Hükümetin, küresel olarak reka-
bet etmek üzere, gerekli altyapıyı –İnternet temeli, elektrik, su, yollar ve 
konaklama gibi– kurmak ve geliştirmek için önemli adımlar atmaya başla-
dığını görmek umut vericidir.

Ülkenin uluslararası imajı, hükümetin kararlılığına ve fırsat yansıtma 
kapasitesine de bağlıdır. Bu alandaki önlemler, yurt dışındaki yeteneklerin 
(Nijerya diyasporası da dahil) ve ayrıca, uluslararası biliminsanlarının ve 
öğrencilerin dikkatini ülkenin üniversitelerine çekmeyi sağlayacaktır. Ülke-
nin imajını dönüştürmek için çoktandır sarfedilen çabalar kayda eğerdir ve 
yoğunlaştırılması gerekmektedir.

Politika konularında, hükümetin, kilit paydaşlarla, katılımcı bir yakla-
şımla, yükseköğretim üzerine tutarlı bir ulusal politika geliştirmesi gerek-
mektedir. Kurumların üst düzey özerkliklerini ve öğrencilerine ve topluma 
karşı sorumluluklarını korumak arasında dengeleyici bir rol oynamalıdır. 
Bu yaklaşımın iyi çalışması için, hükümet, kuruma (ve tüm yükseköğretim 
sistemine) zaman içerisinde farklı noktalarda gelişimini değerlendirmesi 
için ve kendini karşılaştırma yapılan diğer kurumlar ve sistemlerle karşılaş-
tırmasını sağlayacağı karşılaştırmalı değerlendirme mekanizmasını kurum-
sallaştırmayı düşünmelidir.

Sağlam bir gözlem ve değerlendirme mekanizması üzerine kurulu olan 
performans bazlı bir finansman ortamı kurmak bir hayli caziptir. Bu sistem, 
finansmanın paylaşım şeklinin revizyonunu ve üniversiteye, yönetmek, 
idare etmek ve ödenek üretmek için bahşedilen özerkliğin artışını kapsa-
yacaktır. Üniversitelere daha fazla özerklik vermek, en iyi personeli ve öğ-
renciyi almada esneklik sağlar ve üniversitelerin ilgili olması ve yeni gelir 
kaynakları oluşturması için sanayi ile bağlantı kurmasını teşvik eder.

Son olarak, mükemmeliyet çabası, İbadan Üniversitesi’nin kendi ön-
cülüğünde olmalıdır. Dünya genelindeki diğer üniversitelerden edinilen 
dersler, küresel olarak tanınmanın, kurumun ortak amacı, tutarlı stratejisi 
ve uzun vadeli hedefi tarafından şekillendirildiğini göstermektedir. Esas 
olarak, güçlü bir liderlik, kurumu araştırma ve öğretim için çekici bir mer-
kez yapabilir.

Son kitabında Jamil Salmi’nin yeni bir yayınında değindiği gibi (2009,7), 
dünya çapında üniversitelerin nitelikleri:
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en iyi üniversitelerin birçoğunda bulunan tamamlayıcı üç dizi etmenden oluş-
maktadır. Yani (a) yeteneğin yoğun konsantrasyonu (öğretim kadrosu ve öğren-
ciler), (b) zengin bir öğrenim ortamı sunmak ve ileri araştırmalar yürütmek için 
bol kaynak ve (c) stratejik vizyon, yenilik ve esnekliği teşvik eden ve kurumun, 
bürokrasi tarafından engel olunmaksızın, karar almasını ve kaynakları idare et-
mesini sağalayan uygun yönetim özellikleridir.

Bu üç unsurda mükemmeliyeti gerçekleştirmek, üniversite için hala za-
man alacaktır, ancak süreç çoktan başlamıştır. Gelir üretme, özel sektörle 
bağlantıları güçlendirme ve konaklama ve yardımcı hizmetlerde sübvansi-
yonları kesmenin yeni yollarında ilerlemektedir. Üniversite, aynı zamanda, 
verimlilği ve şeffaflığı artıracak olan mali yönetim ve hesap verebilirlik me-
kanizmaları geliştirmektedir.

Yönetimle ilgili olarak, daha büyük kurumsal özerkliğe doğru daha faz-
la adım atılmalıdır. Görüşülmekte olan, üniversitelerin özerkliğini artıracak 
yasa, üniversitenin vizyonunun daha iyi idaresi ve ilerlemesine yönelik bir 
dizi yeni politikalar için bir platform oluşturmaktadır. İleri bir sistem ve 
uygun bir yasal çerçeve ile üniversite, kendi yörüngesini tanımlamak ve 
idare etmek için ve bilgiyi paylaşmak ve personel, öğrenci ve araştırmacı-
ları karşılıklı olarak değiştirmek üzere mükemmeliyetin küresel alanda yol 
göstericileriyle (üniversiteler, araştırma merkezleri, düşünce kuruluşları ve 
benzerleri) stratejik ortaklıklar kurmak için daha iyi konumlanacaktır.

İbadan Üniversitesi’nin, kendini öncü bir bölgesel bilgi merkezine dö-
nüştürme ve uluslararası statüsünü artırma vizyonu, aynı zamanda, doğru 
istikamette olan bir adımdır. Gücü, bütünlüğü ve sorumluluk alanı sadece 
Nijerya’nın gelişim stratejisinde yatmaz, ancak aynı zamanda bütün böl-
geyle ilgilidir.
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BÖLÜM 8

Dünya Çapında Üniversitelere Giden 
Özel ve Kamusal Yollar: Şili Örneği
Andrés Bernasconi

Birleşik Devletler’in dışında, uluslararası sıralamalarda tanımlanan dün-
ya çapında üniversitelerin neredeyse tümü kamu kurumlarıdır. Bu model 
için iyi sebepler vardır: dünya çapına bir statü gerçekleştirmek zaman ve 
para gerektirmektedir ve dünya çapındaki birçok özel üniversite, kamu 
üniversitelerinden daha gençtir ve kamu yardımlarından mahrumdur.

Şili, bir kamu diğeri özel olan birinci sınıf iki üniversitesi ile farklı bir 
özellik sergilemektedir. Her ikisi de 19. yüzyılda kurulmuştur ve her ikisi de 
kamu desteği almıştır. Şili Üniversitesi (Univesidad de Chile, ya da UCH) ve 
Şili Papalık Katolik Üniversitesi (Pontificia Universidad Catolica de Chile ya 
da PUC) sadece aynı şehirde kurulmakla kalmaz, ancak aynı zamanda en 
iyi öğrenciler ve araştırma ödeneğinde en büyük pay için rekabet ederler. 
Bu iki kurum bu kitaptaki pek çok örnekten farklı olarak yeni üniversite 
değildirler. Onların orjinal özelliği, 1960larda başlayan, geçen yirmi yılda 
canlanan, araştırma misyonunu benimsemeleridir.

Ancak bu bölüm, bu üniversitelerin sadece ortak olarak neye sahip ol-
duklarını değil aynı zamanda, nasıl farklı olduklarını da tanımlayacaktır. 
Amaç, dünya çapında bir üniversite oluşturmak için çeşitli olası yolları 
göstermektir. Seçkin üniversiteler üzerine çoğu karşılaştırmalı yayın, farklı 
ülkelerdeki örneklerde karşıtlık gösterse de, iki komşu üniversitenin bu ça-
lışması, kültür, politika ortamı ve ulusal tarihte çoğu şeyin ortak olduğunu 
dikkate alırken, farklılıkları inceleyecektir.

1842’de kurulan UCH, Şili’nin kamu sektöründeki en eski, en büyük ve 
en prestijli üniversitesidir. 69 lisans programına, 25,000’den fazla öğrenci 
ve 31’i doktora olan 100 lisansüstü programına 5,000’e yakın öğrenci al-
maktadır. UCH 2007’de, 95 doktora diploması vermiştir. Öğretim üye sayısı 
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3,300’den fazladır, ancak sadece yüzde 34’ü tam zamanlı olarak işe alınmış-
tır. Tam zamanlı öğretim üyeleri arasında, yüzde 42’si doktora derecesine 
sahiptir (CRUCH 2007). UCH, 2004’ten 2008’e, Institute for Scientific Infor-
mation (ISI) tarafından indekslenen 5,400’ün üzerinde yayın üretmiştir. Bu 
araştırma çıktıları, Şili’deki toplam çıktının yüzde 30’unu ve herhangi bir 
Şili üniversitesindeki çıktıların en yükseğini temsil etmektedir1. Şangay Jiao 
Tong Üniversitesi Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralaması’nda 462. 
sırada, Times Higher Education’ın 2008’deki sıralamasında da 320. sırada 
yer almıştır. Yerleşkesi ve üniversite hastanesi, başkent Santiago’da bulun-
makta ve 14 facultades (okul) ve dört disiplinlerarası enstitüde organize 
olan, bütün çalışma alanlarında geniş kapsamlı programlar sunmaktadır.

UCH’den birkaç blok ötedeki genel merkeziyle 1888 yılında kurulan 
PUC, UCH ile, Şili’deki üniversitelerin prestij ölçeğinde ilk sıra için reka-
bet etmektedir. PUC da uluslararası düzeydedir ve araştırma gayretinin 
büyüklüğü, onu, geçen beş yılda 3,700’e yakın başlıca yayınla, UCH’den 
sora ulusal düzeyde ikinci sıraya koymaktadır. Öğrenci ve öğretim üyesi 
topluluğu daha küçüktür: 41 lisans programında yaklaşık 19,000 öğrenci ve 
2,700 öğretim üyesi. Lisansüstü öğrenci sayısı, 23 doktora dahil, 63 program 
genelinde, 2,800’dür ve 2007’de 72 doktora diploması verilmiştir. Dört öğ-
retim üyesinden üçün yükseklisans derecesi almıştır, ve PUC’de, öğretim 
üyelerinin yarısı tam zamanlı çalışmaktadır. Bu grup arasında, yüzde 45’i 
doktora sahibidir (CRUCH 2007). Bu üniversite, bilginin her alanını kap-
sayan 18 okulda yapılandırılmıştır. Ayrıca, eğitim hastanesine de sahiptir.

Bu bölümün birinci kısmında, Şili yükseköğretimin ekonomi politiğin-
deki değişikliklerin tartışması, analiz edilen iki üniversite örneğinin tarih-
sel kapsamını oluşturacak ve temel istatistikler sunulacak ve açıklanacaktır. 
Daha sonra, UCH ve PUC’nin deneyimleri, yönetim yapıları ve yönetimsel 
süreçler, finansman, önemli akademik boyutlar ve gelişim planları açısın-
dan sırasıyla tartışılacaktır. Odak noktası, UCH ve PUC’nin şimdiye ka-
darki ilerleyişi, dünya çapında araştırma üstünlüğünü gerçekleştirmenin 
önündeki engeller ve üniversitelerin bu engellerin üstesinden geldiği yol-
lar üzerinde olacaktır. Son kısım, her kurumun üstesinden gelmek zorun-
da olduğu zorlukları ve orta gelirli ülkelerde dünya çapında üniversiteler 
kurma sürecine ilişkin, iki üniversitenin örneklerinden çıkarılan sonuçları 
tartışacaktır.

Şili’nin Yükseköğretim Ekonomi Politiği

İlk Yıllar: Ulus İnşası ve Profesyonel Eğitim

Şili, İspanya sömürü yönetiminden ayrılma sürecine Berlin 
Üniversitesi’nin kurulduğu aynı yılda başladı. Ancak, UCH 1842 yılında ku-
rulduğunda, ilham kaynağı Prusya değildi, ama Fransa İmparatorluk Üni-
versitesi (1806), Fransa Enstitüsü ve 18. yüzyıl İskoç Aydınlanması üniversi-
telerinin benzersiz bir karışımıydı. UHC, ulusal eğitim sisteminin denetmen 
rolünü ve daha sonra, devlet hizmeti için mesleki eğitimle meşgul olmayı 
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Fransa İmparatorluk Üniversitesi’nden almıştır. Yeni üniversitenin okulla-
rı, bilim merkezleri (öğrenciler olmaksızın), Fransa Enstitüsü’nün akademi-
lerine benzemekteydi. İskoç üniversitelerinden, UCH’nin kurucusu Andrés 
Bello, Oxbridge modelinde olmayan, pratik, kullanışlı bilgi önemini benim-
semiştir (Serrano 1994, 69-78). 1927’de, Şili hükümeti, UCH’nin eğitimsel 
denetmen işlevini almış ve onu, bilimsel araştırma yürütme talimatıyla de-
ğiştirmiştir. Ancak, ilk bilimsel araştırma merkezi, UCH’de sadece 1950ler-
de ve 1960’larda kurumsallaşmıştır (Mellafe, Rebolledo ve Cardenas 1992, 
163-66, 221-24).

Şili’de kurulan ikinci üniversite PUC’nin tarihi, öğretime verilen önem 
ve araştırmaya geç ulaşması açısından UCH’ninkinden farklı değildir. PUC, 
Şili siyaseti ve toplumundaki liberalizm ve laikleşmeye muhafazakar bir 
tepki olarak ortaya çıkmış olsa da, devlet üniversitesiyle, üniversitenin asıl 
misyonunu profesyonellerin eğitiminde gören, bu “Napolyonik” geleneği 
paylaşmıştır.

Bir Araştırma Misyonunun İlk Adımları

1960ların sonlarından itibaren, tamamen devlet tarafından finanse edi-
len sekiz devlet ve özel Şili üniversiteleri, 1967’de 20-24 yaş grubunun sade-
ce yüzde 7’sini kaydetmiş olsa da, –Latin Amerika geleneği çizgisine koşut 
biçimde, ve bu kitapta Meksika örneğinde de örneklendiği gibi– kendini 
neredeyse, sadece meslek diplomalarına öncülük eden lisans dersleri ver-
meye adamıştır (Brunner 1986, 17). Üniversiteler, devletin başlangıç aşama-
sındaki araştırma ve geliştirme personelinin yüzde 80’inden daha fazlası 
ile bağlantılı olmasına rağmen 1965’te Şili’de –UCH’de–, sadece bir doktora 
programı vardı. 1967 itibariyle, bu üniversitedeki öğretim kadrosunun sa-
dece yüzde 5’i doktora derecesi almıştı ve öğretim üyelerinin üçte ikisi yarı 
zamanlıydı (Brunner 1986, 25, 27, 30). Araştırma için hazır olma, Şili üniver-
site sisteminin geri kalanında daha da gelişmemiş görünüyordu.

Üniversite misyonunun istikametinin bir parçası olarak araştırma, üni-
versite reform hareketi sırasında ilgi odağı oldu. Bu hareket, üniversitenin 
doğası ve Şili toplumundaki rolü ve çoğu, Birleşik Devletler’deki yerleş-
keler ve Paris’in sokaklarındaki 1968 olaylarının ruhuyla organizasyon ve 
yönetimin yeni biçimlerini deneyleme hakkında yoğun tartışmanın bir sü-
reciydi (Hunneus 1988). Üniversite reformu, benzeri görülmemiş bir dönü-
şüm getirdi. Kayıtlar, 1967’de 55,000’ten 1973’te 146,000’den fazla öğrenciye 
yükseldi (Brunner 1986, 32). Kurumsal yönetim ve yapı, yeniden organize 
edildi: rektörler ve dekanlar öğretim kadrosu tarafından seçilmeye başlandı 
ve yönetim kurullarında öğrenciler ve idari personel için temsilcilik açıldı. 
Avrupa mirasının kürsü sistemi, Birleşik Devletler modelinin tipik bölüm-
leriyle değiştirildi.

Çoğu, “meslek adamı” eğiten üniversite pradigmasını arkada bırakarak, 
üniversitesi araştırma yapması beklenilen ve sayıca artan tam zamanlı öğ-
retim üyeleri maaşları için kamu finansmanı 1969’dan 1973’e ikiye katlandı 
(Arriagada 1989, 130-31). Gerçekte, eğitimli araştırmacıların azlığı dikkate 
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alındığında, sonuç olarak bilimsel çıktıda bir artış olmadı. 1970’te, Başkan 
Salvador Allende’nin (Sosyalist) seçimini takip eden siyasi kutuplaşma kısa 
süre içinde üniversiteleri sardı; her biri, devletin siyasal ve sosyal çatışmala-
rının, bir çeşit yoğunlaşmış küçük evreni haline geldi.

Askeri Yönetim ve Bıraktıkları

Bütün bu coşku, 1973 askeri darbesiyle sonlandı. General Augusto Pinoc-
het liderliğindeki rejim (1973–90), daha önceden çeşitli görevliler ve yönetim 
kurulları arasında dağıtılan bütün yönetim işlevlerini üstlenen askeri rektör-
ler aracılığı ile sekiz üniversiteye müdahalede bulundu. Sol eğilimli siyase-
te aktif ve şüpheli katılımıyla akademik birimler, özellikle sosyal bilimlerde, 
temizlendi ve feshedildi. Yönetim reformları, ilga edildi. Kayıtlar 1973’ten 
1989’a yüzde 26 azalırken, yükseköğretim kamu harcaması, 1972’de gayri safi 
yurtiçi hasılanın yüzde 2.11’inden 1988’de yüzde 0.47’sine düştü. UCH en 
çok etkilenendi: devlet ödeneği 1974’ten 1980’e yüzde 30 düştü. Diğer taraf-
tan, bu dönemde, hükümete daha yakın olan PUC’ye bütçe kesintisinden 
büyük ölçüde kaçınıldı. 1981’de, UCH’nin birçok bölgesel yüksekokulu, 14 
küçük, bağımsız devlet üniversitesine dönüştürüldü (Arriagada 1989, 27-33).

Bütçe açığını toparlamak için, üniversiteler maaş harcamalarını, 1981’den 
1988’e yüzde 24 kesti (Lehman 1990,72), harçları artırdı ve ödenek için diğer dış 
kaynaklara bakmaya başladı. Şili üniversitelerinde, kendi kendini finanse etme, 
1973’ten 1980’e, ortalama yüzde 8’den yüzde 27’ye arttı (Brunner 1986, 47) ve 
1987 itibariyle yüzde 47’ye yükseldi (Lehman 1990, 54). 1981’de öğrencilerin 
kurumlar tarafından istenilen yüksek harç ödemelerini karşılamasına yardımcı 
olması için devlet öğrenci kredi fonu kuruldu. Bu fon ve araştırma projeleri 
bütçesi, askeri yönetim sırasında artan, yükseköğretim kamusal harcamala-
rının tek öğeleriydi. Aslında, Şili’nin ulusal araştırma fonu olan FONDECYT 
(Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnologico, ya da Bilimsel ve Tek-
nolojik Gelişme Fonu) ödeneği, 1982’den 1989’a 18 kat artmıştı (Arriagada 1989, 
117). 1979 ile Şili’nin demokrasiye döndüğü 1990 arası dönemde, araştırma ve 
geliştirme için hükümet desteği, yüzde 30 artmış, ISI tarafından indekslenen 
bilimsel yayınların sayısı ikiye katlanmış ve yükseklisans veya doktora dereceli 
öğretim üyesi sayısı üç katına çıkmıştır (Bernasconi 2007).

Hükümete fazladan yük olmaksızın, yükseköğretime daha iyi erişim 
için, yeni özel üniversitelere ve lisesonrası mesleki ve teknik kurumlara 
1981’de izin verildi. Bu kurumlar, devlet yardımı almadan ayakta kalmaları 
için planlanmıştı ve, şimdiye kadar, bu koşulda kalmışlardır. Şili’de demok-
ratik yönetim 1991’de yeniden kuruldu, fakat, askeri yönetim tarafından 
belirlendiği üzere, yükseköğretim sisteminin genel yapısı büyük ölçüde de-
ğişmeden kalmıştır.

Yükseköğretimin Şimdiki Yapısı

Şili’de bugün, 61 üniversite ile birlikte, toplam kayıt sayısı 510,000 ve 
135 üniversite dışı ortaöğretim sonrası kurumda yaklaşık 260,000 öğrenci 
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var. Hepsi birlikte, bu rakamlar, geleneksel yaş grubunun yüzde 40’ına ya-
kınının brüt okullaşma oranını temsil etmektedir. Özel sektör, kurumların 
yüzde 93’ünü, kayıtların ise yüze 75’ini oluşturmaktadır. Üniversite kısmın-
da, öğrencilerin yüzde 66’sı özel üniversitelerde okumaktadır. Kamu dışı 
kaynakların, yükseköğretimde toplam ulusal harcamanın yaklaşık yüzde 
15’ini oluşturmasıyla birlikte finansman da özelleşmiştir (OECD 2009, 225). 
Bu rakamlar Şili’yi, yükseköğretimdeki özel sektör katılımı ve özel sektör 
finansmanı açısından dünya liderleri arasına yerleştirmektedir. Şili’deki 
özel ve kamusal yükseköğretimde harç düzeyi, kişi başına düşen gelirin bir 
bölümü olarak, dünyadaki en yüksek miktardır. Bu göstergeye göre sadece 
Birleşik Devletler’deki özel okullar daha pahalıdır (OECD 2009, 228).

Şili yükseköğretimdeki kamu harcamaları, uluslararası karşılaştırmalı 
standartlara göre epeyce düşüktür: 2004’te Ekonomik Kalkınma ve İşbir-
liği Örgütü (OECD)’ndeki ülkeler için gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 
ortalama yüzde 1.3’ü iken, Şili’de yüzde 0.3’tür. Hükümet fonlarındaki ye-
tersizlik, esas olarak birbirine benzer biçimde devlet ve özel üniversiteler-
deki okul harçları katkısıyla olmak üzere, toparlanmaktadır. Sonuç olarak, 
Şili’nin toplam yükseköğretim harcaması, özel ve kamusal kaynaklarla, 
ülkenin GSYH’nin yüzde 2’sini yansıtır, bu da OECD’nin ortalama yüzde 
1.4’ünden daha yüksektir, özel sektör finansmanı da yükseköğretim fonla-
rına toplam katkının yüzde 85’ini oluşturmaktadır (OECD 2009, 225).

Üniversitelerinin finansman yapısı şu rakamları yansıtıyor: ortalama 
olarak, hükümet tarafından sübvanse edilen 25 üniversite için, doğrudan 
hükümet bütçesinden ayrılan yardımlar, gelirin sadece yüzde 17’sini temsil 
etmektedir (OECD 2009, 229). Geriye kalan, araştırma ödeneği ve sermaye 
yatırımı –bunlar da hükümetten gelir, ancak rekabete dayalı olarak dağıtı-
lır– harç gelirleri, bağışlar, danışma ücretleri, sürekli eğitim ve benzeridir.

Daha önce de değinildiği gibi, araştırma fonları, askeri dönemde bütçe 
kesintisi dışında kalmış ve 1990’a kadar artmaya devam etmiş ve bununla 
birlikte, çıktı göstergeleri doğal olarak bilimle bağıntılı olmuştur. Araştırma 
ve geliştirmede harcamalar, 1990’da GSYH’nin yüzde 0.51’inden, 2007’de 
0.67’ye tırmandı. Bilim ve teknolojide çalışan personel sayısı 1990’dan itiba-
ren üç katına çıkarak, 2004’te 30,500’ün üzerine ulaştı. ISI tarafından indeks-
lenen, üniversitenin ürettiği yayınların sayısı, 2007’de 3,500’ü geçti. Verilen 
doktora sayısı 1990’dan itibaren 10 katına çıkmış, 2007’de 287 kişi doktora 
derecesi almıştır.

Şili’de yükseköğretim kamu finansmanı, uluslararası karşılaştırmalı ba-
kış açısına göre düşük olmaya devam etse de, genel anlamda 1990’dan iti-
baren dört kat artmıştır. Ancak, devlet yardımındaki bu artışın çoğu özel iş-
levlerin ve amaçların desteklenmesini hedeflemiştir. Aslına bakılırsa, temel 
finansman (koşulsuz blok fon), son yirmi senede yaklaşık olarak iki katına 
çıkmış olsa da, öğrenci yardımları dört kattan fazladır ve araştırma fonla-
rı aynı dönemde neredeyse yedi katına çıkmıştır (Eğitim Bakanlığı 2010). 
Bu hükümet desteği modeli, lisans kayıtlarının artması (harç gelirlerini ar-
tırmak için), teknik yardım ve danışma hizmetlerinin sağlanması ve kamu 
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gelirlerinin bu kaynaklarından yararlanmak için araştırma olanklarının ge-
liştirilmesi yolundaki üniversite önceliklerini etkilemiştir.

Araştırma Üniversitesi Paradigması

UCH ve PUC, Şili’deki en iyi üniversitelerdir ve prestij, öğrenci kalitesi, 
öğretim üyelerinin araştırma başarıları ve mezunların başarısı açısından La-
tin Amerika’dakilerin en başarılıları arasındadır. Bu üniversiteler Şili üniver-
site sıralamalarında, her zaman ve büyük bir farkla öncü pozisyonlara sahip 
olmuştur. Ulusal giriş sınavında en iyi puanı alan öğrenciler çoğunlukla, 
diğer herhangi bir üniversiteye göre, UCH veya PUC’yi seçmektedir. Bira-
rada düşünülürse bu iki en iyi üniversite, Şili’deki araştırmacılar tarafından 
yazılan tüm ISI indeksli makalelerin yarısından fazlasını yayınlamaktadır 
ve araştırma için rekabete dayalı bir şekilde tahsis edilen fonlardaki payları, 
ulusal toplamın yüzde 60’ı civarındadır. Şili başkanlarının yüzde 60’ından 
fazlası UCH’de okumuştur ve PUC’ninkilerle birlikte, UCH’nin mezunları, 
ülkenin iş dünyası ve siyasi elitinin yarısından fazlasını temsil etmektedir.

Ancak ne UCH ne de PUC, bir araştırma üniversitesidir (Bernasconi 
2007) –eğer bir tanım, araştırmayı bir ünversitenin temel misyonu ve işle-
vi yapıyorsa, bu, onun, yükseklisans programlarında fazla kayıtlara destek 
olmasını, kısmen uluslararası öğrenciler tarafından beslenmesini, özellik-
le doktora düzeyinde ve (daha yeni küresel eğilimler ve beklentilere ayak 
uydurarak) yerel ekonomiye verimlilik ve rekabet edebilirlikte kazanımlar 
aşılayan önemli bir teknoloji transferi için bir üs olarak hizmet etmesini sağ-
lar. Bu, araştırmanın UCH ve PUC ile ilgili olmadığı veya ekonomik açı-
dan değerli bilgilerin üretilmesinin onların uğraşları arasında yer almaması 
demek değildir. Aksine, her iki üniversite, son otuz yılda gelişmiş önemli 
araştırma kapasitelerine ve başarılı önemli sonuçlara sahiptiler ve şimdi, bi-
limsel profillerini güçlendirmeyi ve ekonomiyle daha ilişkili hale gelmeyi 
istemektedirler.

Ancak, tablo 8.1’de sunulan özet verinin kanıtladığı gibi, bu üniversi-
telerin temel işlevleri, lisans düzeyinde öğretim olmayı sürdürmektedir: 
UCH’de, lisansüstü kayıtlar toplam kayıtların sadece yüzde 15’ini temsil 
etmektedir ve PUC’de rakamlar daha düşüktür. Ve hiçbiri de 2007 senesin-
de 100’den fazla doktora derecesi vermemiştir (bakınız tablo 8.1). Bununla 
birlikte, her iki kurumda, tam zamanlı öğretim üyelerinin çoğunluğu henüz 
doktora derecesine sahip değildir. Ayrıca, üniversiteye bağlılığı açısından 
öğretim kadrosunun bileşimi de, araştırma üniversitesinden beklenilenden 
farklıdır: PUC’deki öğretim üyelerinin yarısı ve UCH’dekilerin üçte ikisi 
yarı zamanlı konuk öğretim üyeleridir, Monterrey Teknoloji Enstitüsü’nün 
–Francisco tarafından sunulan bu kitaptaki diğer Latin Amerika örneği– 
ana yerleşkesindeki yüzde 42’lik oran da bu rakamlarla aynıdır.

Araştırma üniversitesi fikrindeki farklılıklara rağmen, tablo 8.1, son yirmi 
yıldaki araştırmaya ilginin dikey ilerleyişinin kanıtıdır. Her iki üniversitede, 
sadece ikiye katlanan mutlak sayıda değil, aynı zamanda öğretim üyeleri-
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nin toplam sayısında da doktoralı daha çok öğretim üyesi bulunmaktaydı. 
Temel bilimsel yayınlar ve araştırma destekleri, 1992’den 2007’ye, toplam 
öğrenci sayısının bir bölümü olarak lisansüstü öğrenci sayısında, örneğin 
UCH’de ikiye katlanış, PUC’de üç katına çıkışta olduğu gibi, benzer artış 
örneği sergilemektedir.

Tablo 8.1 Şili Üniveritesi ve Şili Papalık Katolik Üniversitesi ile İlgili Temel Veriler, 1992–2007

1992 1998 2007
UCH PUC UCH PUC UCH PUC

Kayıtlı öğrenciler
Toplam 18,617 12,660 24,259 17,170 30,702 22,035

Lisansüstü 1,247 482 2,184 1,163 4,569 2,806

toplama göre yüzde 7 4 9 7 15 13

Yabancı Öğrenciler (1990) 373 108 – – 1,400 1,257

toplama göre yüzde 2 1 – – 5 6

Doktora Alanlar 9 7 51 16 95 72

Öğretim üyeleri 2008
Toplam 5,230 1,818 3,106 2,088 3,354 2,732

Tam zamanlı 2,164 753 1,336 813 1,154 1,371

toplama göre yüzde 41 41 43 39 34 50

Doktoralı Olanlar 381 424 398 553 758 –

toplama göre yüzde 7 23 13 26 23 –

Doktorali Tam Zamanlılar 266 294 273 346 489 623

tam zamanlılara göre yüzde 12 39 20 43 42 45

Araştırma
ISI İndeksli Yayınlar 536 60 728 310 1,123 739

FONDECYT Projeleri 201 121 213 182 295 234

Finansman 1991
Toplam Gelir (ABD Doları, Milyon)a 172 164 280 281 520 453

Devlet kaynaklı finansman  
(ABD Doları, milyon)a 70 33 56 42 56 51

Toplam Gelire Yüzdesi 40 20 20 15 11 11

Mal ve Hizmetlerin Satışı  
(ABD Doları, milyon) a 49 98 142 197 320 346

Toplam Gelire Yüzdesi 29 60 51 70 62 76

Kaynaklar: CRUCH 1992, 1998,2007, 2007 yılı yabancı öğrenciler verisi hariç, bunlar UCH (http://www.uchile.cl/) ve 
PUC’nin (http://www.uc.cl/) internet sitelerinden alınmıştır; ISI indeksli yayınlar, Thomson Reuterly Web of Knowledge’tan 
alınmıştır; FONDECYT projelerinin sayısı (bütün FONDECYT aygıtlarındaki yardımlar dahil) FONDECYT’nin veritaba-
nından alınmıştır, http://ri.conicyt.cl/575/channel.html; ve öğretim kadrosu referansları hakkındaki verilerde 2007’deki 
Anuario Estadístico (CRUCH 2007) kullanılamamıştır çünkü PUC doktoralı öğretim üyelerinin sayısını ve tıp doktoru ve 
medikal uzmanı olan öğretim üyelerinin sayısını eklemiştir. Bunun yerine, UCH ile karşılaştırılabilmesi için, PUC’nin inter-
net sitesinden alınan 2008 verileri kullanılmıştır, ki doktoralı öğretim üyeleri ve medikal doktorları ayrı ayrı raporlanmıştır.
Not: –= mevcut değildir.
a. Karşılaştırma amacıyla, 1991 ve 1998’de finansman ile ilgili bütün rakamlar 2007 yılı için öncelikle Şili pezosu ile 
ifade edilmiştir. Daha sonra, 2007’deki verilerle birlikte, 530 pezo’nun 1 dolar ettiği Mart 2010 itibariyle geçerli olan 
değişim kuru üzerinden dolara çevrilmiştir.
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Finansman göz önünde tutulursa, her iki üniversitede yer alan bu ge-
lişmeler, 1991’den beri üniversitelerin gelirlerini üç katına (enflasyona göre 
düzenlenmiştir) çıkarmasıyla olmuştur, ki bu da, PUC’de kısmen artan ve 
gerçekte UCH’de azalan, doğrudan hükümet yardımların aksine kendi ya-
rattıkları gelirdir. Gerçekte, her iki kurumda harç ücretleri, teknik yardım, 
danışmanlık ücretleri ve üniversiteye ait işler gelen gelir UCH gelirlerinin 
yüzde 60’ını ve PUC’nin yüzde 75’ini temsil ederken, kamu para transferine 
bağlılığı, bütçelerinin yüzde 10’unundan biraz fazladır. Hükümetten gelen 
direk transfer veya özel kaynaklardan elde edilen işletme geliri olmayan 
geri kalan kısım çoğunlukla araştırma yardımları ve projeler geliştirme ve 
üniversiteler tarafından sunulan yatırım planları üzerine kurulu, devlet 
tarafından rekabete dayalı bir şekilde dağıtılan diğer fonlardır.Kamu fi-
nansmanı miktarının UCH için düşüşü ve PUC için yükselişi, bu kaynakları 
dağıtımında hükümetin kullandığı formülün bir sonucudur. Bu finansman 
formülü, doktorası olan tam zamanlı öğretim üyelerinin en yüksek oranda 
olduğu ve PUC’nin son yirmi yıldır UCH’den önde olduğu bir ölçü olan, 
toplam öğretim üyesi sayısının üstünde yayınların yapıldığı üniversiteleri 
ödüllendirir. UCH bunu, araştırma, doktora programları ve sermaye yatı-
rım projeleri için rekabete dayalı bir şekilde dağıtılan fonları güvence altına 
almadaki büyük başarısıyla telafi etmektedir. Rekabete dayalı fonlar çoğal-
dıkça, yitirilen temel ödenekleri telafi etmekten daha fazlası haline geldiler.

Özetle, UCH ve PUC, Birleşik Devletler ve diğer gelişmiş ülkelerdeki en 
iyi araştırma üniversiteleri ile karşılaştırıldığında, henüz araştırma üniver-
siteleri olarak değerlendirilemese de, son yirmi yıldır, o kurumsal profile 
doğru devamlı ve planlı gelişim göstermektedirler ve özel ve kamu fonları 
için rekabetin temel bir strateji olduğu koşullarda da böyle yapmışlardır.

Şili Üniversitesi

UCH, tarihi boyunca ve bugün, Şili’deki her türlü en saygın kurumlar-
dan birini temsil etmektedir:

Eğitimi her düzeyde örgütledi ve destekledi, ülkenin entellektüel yaşamının 
merkeziydi, bilimsel bilgiyi uyguladı, uzmanlıkların oluşmasına yardımcı oldu 
ve bölgenin daha aydın ve başarılı yönetici sınıflarından birini oluşturdu. UCH 
bugün bile sistemin en üstünde yer almaktadır... ve hala, Latin Amerika için bir 
model olarak geniş ölçüde sunulan bir sistemin içerisinde ulusal üniversite ola-
rak dikkate alınmaktadır. Aslında, UCH, her zaman, bölgenin en iyi üniversite-
lerinin listesine dahil edilmektedir (Levy ve Bernasconi 1998, 464). 

UCH, 1950lerden sonra, profesyonellerin eğitimi rolüne araştırma mis-
yonunu da eklemiş, yardım için Birleşik Devletlere başvurmuştur –For ve 
Rockefeller vakıfları ve California Üniversitesi, o zamanın kilit ortakların-
dandı– ve 1960larda, üst düzey tam zamanlı profesyonel bir akademik kad-
royu ve kendi lisansüstü programlarını inşa etmeye başladı (Levy ve Ber-
nasconi 1998, 464-67).
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1968 reformu, üniversiteye, öğretim üyeleri, öğrenciler ve yöneticiler 
ile ortak yönetimi; profesörlük makamlarının, birimler ve programlar bün-
yesinde bölüme ait bir yapılanma ile değiştirilmesini; eğitim, araştırma ve 
genişleme ile Şili toplumunun içine gömülen adaletsizliğin yapılarını ıs-
lah etme üzerindeki güçlü bir vurguyu; ve kayıtlarda, 1967’de 27,000’den 
1973’te 66,000’e büyük bir artışı getirdi (Brunner 1986, 31–40).

Askeri yönetim sırasında (1973–90), ortak yönetim ortadan kaldırıldı; 
sosyal bilimler, beşeri bilimler ve güzel sanatlardaki akademik birimler ka-
patıldı ve personelleri işten çıkarıldı; ve 1980 itibariyle kayıtlar 48,800’e çe-
kildi (Brunner 1986, 49). 1981’in yükseköğretim reformu, UCH’yi bütün böl-
gesel şubelerinden kopardı, bunlar küçük, bağımsız bölgesel üniversitelere 
dönüştü. 1990’da demokrasi geri geldiğinde, UCH 18,000 öğrenciye sahipti 
ve bütçesindeki kamu finansmanı payı yüzde 37’ye düşmüştü. 1980lerin 
başlarında uygulanan harç gelirleri, farkı kapatmak için tasarlanmıştı.

Demokratik yönetimin yeniden kurulması, öğretim üyelerinin dekan-
ları ve yeni bir rektör seçmesini, kurumun yönetimini normalleştirmeyi ve 
daha önceki yılların akademik ivmesini geri kazanmayı mümkün kıldı. An-
cak, önceki yılların zorluklarının sonuçları kolayca geçmedi ve yapısal zor-
luklarla birlikte değişen çevresel koşullara adapte olmayı güçleştirdi.

Yönetişim ve Yönetim

Şili’deki diğer devlet üniversitelerinden farklı olarak, UCH’nin yönetim 
kurulu yoktur. En üst yönetim organı, rektör ve üniversitenin 36 seçilmiş 
üyesinden (akranları tarafından seçilen 27 öğretim üyesi, yedi öğrenci ve 
iki yönetici personel) oluşan bir meclis olan üniversite senatosudur. Sena-
tonun rolü, politikayı tespit etmek ve üniversitenin stratejik gelişim planını 
oluşturmaktır. İşlevlerine bütçe onayı, üniversite politikasının uygulanması 
ve düzenlenmesi ve borç onayı ve gayrımenkullerin satışı dahildir.

UCH’deki yürütme gücü, rektörde, Üniversite Konseyi’nde, ve fakül-
telerin dekanlarındadır. Üniversite Konseyi’nin üyeleri, rektör, rektör yar-
dımcısı, dekanlar ve Şili devlet başkanı tarafından tayin edilen iki dış üye-
dir. Bir devlet üniversitesi için, UCH’nin yönetimindeki hükümetin, çarpıcı 
olarak görülebilir, ama diğer bir bakış açısından, üniversite finansmanında-
ki devlet müdahalesinin zayıf etkisine aşağı yukarı karşılık gelir. Üniversi-
tenin, düzenli işlerindeki, ihtiyatlı rolüne ek olarak, konsey, aynı zamanda, 
senato değerlendirmesi için konuları Üniversite Senatosu’na sunmakla so-
rumludur. Bütçeyi tespit etmede Üniversite Konseyi’nin önemli rolü, bir 
çeşit kurumsallaşmış çıkar çatışması yaratmaktadır, ki bu, öğretim üyeleri-
ne tarihsel ödenek tahsislerinde sorun yaratmadan, sadecedekanlararasın-
dazımni biranlaşmailekontrol edilebilir. Bu pakt, üniversitenin yönetimini 
onun en güçlü aygıtından mahrum eder ve genellikle çıkmaza sürükler.

Rektör ve dekanlar, profesörler tarafından seçilir. Fakülteler çeşitli şekillerde, 
bölümler, merkezler ve okullardan oluşmaktadır. Bölüm başkanları da seçimle 
gelme, ancak akademik birimlerin diğer başkanları dekan tarafından atanmak-
tadır. Dekanlar, fakülte konseyinin yardımıyla yönetim görevini yerine getirir.
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Yönetsel olarak, UCH özerk bir kamu kuruluşudur. Genel mevzuatı, 
Kongre tarafından onaylanmıştır, ancak bu mevzuat sınırları ve tüm birimle-
riçin geçerligenel kurallar içinde, kendi yönetmeliklerini kurmasına ve ken-
disini özgürce organize etmesine izin verilir. Başka yerdeki üniversitelerden 
farklı olarak, Şili’deki devlet üniversiteleri, harç düzeyini bağımsız bir şekilde 
belirler, öğrencilerin kabulü için sayıları ve koşulları tespit eder, programlar 
oluşturur veya onları kaldırır, yerleşkeler açar veya kapatır ve gayrımenkul 
alır veya satar. Öğretim üyeleri memurdur, fakat düzenli devlet memurları 
personel rejimine tabi değildir. Bunun yerine, üniversite onlar için özel bir iş 
rejimi belirler. Bunun aksineolarak,idari personelin çalışmalarıkamu hizme-
tigenelkuralları ile düzenlenir. Fakültelerde yerinden yönetim UCH’de epey 
yüksektir; üyeleri, UCH’yi genellikle, fakültelerin federasyonu olarak kav-
ramsallaştırır. Üniversitenin başlangıcından beri var olan bu özellik, seçilmiş 
dekanların rektöre değil, oy kullanan öğretim üyelerine sorumlu olması ve 
akademik birimleri, kendi gelir temellerini oluşturmaya zorlayan kamu öde-
neğindeki azalmayla pekiştirilmiş olması gerçeği ile sürdürülmektedir. Sonuç 
olarak, merkezi idare, üniversiteyi stratejik hedeflere doğru yöneltmek için 
yeterli siyasi ve mali nüfüzdan yoksundur.

Üniversite görevlileri, özel üniversitelerle rekabet etmesi için UCH’nin 
üzerine kamu yönetim kurallarının ve prosedürlerinin koyduğu yükten ya-
kınmaktadır. Özel üniversitelerden farklı olarak, Kongre yasası tarafından 
izin verilmedikçe, personelinin gönüllü emekliliğine, böyle bir ödeneğe 
gücü yetse bile, parasal teşvikler sunamaz. Akademik olmayan personelin 
işten çıkarılması, iddia edilen görev ihlali veya görevi kötüye kullanmada 
mahkeme vari bir soruşturmayı gerektirmektedir, ki bu, aylar ya da yıllar 
süren belirsiz bir sonucu olan bir süreçtir –o kadar ki, herhangi bir patron, 
başarısız işçileri neredeyse hiç görevden almaya yeltenmez. Sonuç olarak, 
idari pesonel, gereksiz pozisyonlarla şişirilmekte ve bundan doğan mali 
yükü taşımaktadır. Ek olarak, otoritenin çeşitli sözleşmeleri ve kararları, 
sayıştay tarafından yasallık ön kontrolünü gerektirir. Bu, boşa zaman har-
camadır, kaynakları katma değer olmaksızın bürokratik manevraya saptı-
rır ve UCH’nin fırsatlar karşısındaki tepkisini engeller. Ayrıca, üniversite, 
Kongre kararıyla onaylanmadığı sürece, Şili’nin mevcut başkanının geriye 
kalan görev süresinden daha uzun bir süre için borç altına giremez. Bir son-
raki yönetim tarafından ödenmesi gereken borcu azaltması için bahsi geçen 
yönetimin yoldan sapmasına sebep olacak şeyleri kontrol etmesi anlamına 
gelen bu kural, kamu sektöründeki bütün girişimler için geçerlidir. Bu, sağ-
lam bir kamu finansman kuralıdır, ancak, en iyi olasılıkla, dört yıllık bor-
cu –başkanlık döneminin süresi– planlamak zorunda olan üniversite için 
zararlıdır.

Finansman

Askeri yönetim döneminin vahim bir mirası, UCH’nin enflasyona göre 
maaşları ayarlamadaki yetersizliği olmuştu ve neredeyse hiçbir altyapı ya-
tırımı yoktu. Akademik topluluktan gelen bastırılmış beklentiler ve talep-



Dünya Çapında Üniversitelere Giden Özel ve Kamusal Yollar: Şili Örneği     197

ler ortaya çıkmıştı ve üniversitenin ekonomik koşullarının 1990 sonrasına 
kadar değişmediği göz önünde tutulursa, ilk olarak borç ile baş edilmek 
zorunda kalındı. Süregelen bütçe açığı, borcun 1990’dan 1997’ye üç katına 
çıkmasına neden oldu, borcu ödemek, üniversite tarafından stratejik giri-
şimlerde bulunmak için herhangi bir çabayı tıkayan bir noktaya ulaşmıştı.

1998-99’da, üniversite matbası ve iflasa giden kitapevi gibi işlemeyen iş 
kollarına izin verme kararı alındı. Sahne sanatlarındaki kültürel genişleme 
bütçesi kesildi ve mali bakımdan bile birimlerinin ayrılması istendi. Ancak, 
merkezi olarak tanımlanan önlemler, bütçe açığının temel nedenleri –is-
men, akademik birimlerdeki maaşlar– baş etmek için güçsüzdü. Bu yüzden, 
rektörün yönetim ekibi ile adem-i merkeziyetçiliğin artması pahasına, bütçe 
açığını kontrol etmek isteyen dekanlar arasında UCH için yeni bir bütçele-
me modeli üzerinde anlaşma sağlanması gerekmekteydi. Aslında, 2004’te, 
fakülteler, lisans ücret gelirleri payını, yüzde 33 ile yüzde 55 arasında deği-
şen önceki düzeylerden, yüzde 80’e çıkardı ve bütçelerini bu paralarla –artı, 
lisansüstü harçları, araştırma ve teknik yardım gelirleri– dengelemeleri is-
tendi. Dekanların hem kayıtları hem de ücret düzeylerini –yani miktar ve 
tutar– kararlaştırmasına izin verildi.

Fakülteler, ayrıca, tarihsel dağıtım ölçütlerine dayanarak UCH’ye ayrı-
lan kamu fonlarının çoğunu alırlar. Performans göstergelerini kabul etmek 
üzere dağıtım formülünü değiştirmek için son on yılda gösterilen çabalar, 
Üniversite Konseyi’ndeki dekanların direnişiyle karşılaştı ve başarısız oldu.

Bu yüzden, birçok üniversite fonu, ya fakülteler tarafından üretilmekte ya 
da herbiri kendi dahili dağıtım mekanizmasına sahip olan fakültelere merke-
zi yönetim tarafından aktarılır. Bu nedenle, üniversiteyi ortak hedeflere doğ-
ru götürmek için rektörün ödeneği bir kaldıraç olarak kullanması azalmıştır. 
Rektör dekanlara baskın gelemez ve değişikliklere, eğer yapılıyorsa, gerçekle-
şen yoğun bir ikna ve müzakereden sonra teşebbüs edilebilir.

Mali adem-i merkeziyetçilik, mühendislik, iktisat, işletme ve tıp gibi özel 
fonları artırabilen fakültelerde iyi işlemiştir. Ayrıca, sürekli olarak çoğalan 
devlet araştırma yardımları ve programlarına güvenilir erişimle birlikte 
temel bilimler fakülteleri daha iyi durumdadır. Bu kendi kendini finanse 
etme planındaki kaybedenler, pazardaki daha düşük olanaklarıyla birlikte 
beşeri bilimler, sosyal bilimler ve güzel sanatlar ve ülkenin doğal ve katı 
disiplinlerin alışkanlıkları ve normları ile yoğrulmuş ve bilimsel çevreleri 
tarafından tam olarak geçerli kılınmayan, üretim modelleridir. Bu problem 
UCH’yi aşar: Şili yükseköğretiminin tamamında, beşeri bilimler, sosyal bi-
limler ve güzel sanatlar gecikmeli bir gelişme sergilemektedir. Şili yükse-
köğretiminin ekonomi politiğinde piyasa–egemen ortamında, kamu fonla-
rının enjeksiyonu bu soruna tek çözüm gibi görünmektedir. Potansiyelinin 
çoğunu, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve güzel sanatlarda yoğunlaştıran 
UCH gibi büyük üniversiteler için ikinci en iyi senaryo, ihtiyari kaynakla-
rı bu alanlara yeniden yönlendirmek olacaktır. Ancak, ihtiyari kaynaklar 
UCH’de azdır ve daha önce belirtilen yönetim gerekçeleriyle bu şekilde uy-
gulamak zordur.
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Stratejik Konumlanma ve Hedefler

Üniversite kendini ulusal lider olarak görmektedir ancak küreselleş-
menin, bilgi toplumunun, özel yükseköğretim sektörüyle artan rekabetin, 
kendisinden, etkileyiciliği ve verimliliği etkilemesi nedeniyle yönetim ko-
nularına, daha fazla dikkat etmesini istediğini anlamaktadır (UCH 2007, 
12). Bununla birlikte, Ulusal Akreditasyon Komisyonunun son UCH akre-
ditasyon raporunda (2004) akademik birimlerdeki heterojenite derecesini, 
üniversitenin gelişmesindeki zorluklardan biri olarak vurgulamaktadır. Bu 
birimlerin bazıları, yeni bilgilerin oluşumu ve yayılışının araştırma yoğun-
luklu merkezleri olsa da, diğerleri, çoğunlukla yardımcı öğretim üyeleri 
tarafından yerine getirilen temel eğitimin ötesinde az gelişim göstermiştir. 
Kontrolsüz adem-i merkezileşme, gelinen bu noktanın gerekçesi olarak ileri 
sürülmüştür. Ulusal Akreditasyon Komisyonu, özel gelişim hedeflerinin ve 
göstergelerinin daha iyi bir tanımını, bunun yanı sıra gözetim ve kontrol 
için daha fazla aygıtı uygulamaya başlamıştır. UCH’deki eğitimsel süreçle-
rin verimliliğini ve etkileyiciliğini azaltan gözetim eksikliği, Ulusal Akredi-
tasyon Komisyonu tarafından gözlemlenmiştir.

Dolayısıyla, akreditasyon için bir temel teşkil eden, öz değerlendirme 
raporu UCH’nin asıl güçlü yönlerini tespit etti: (a) 1999’daki stratejik yöne-
limleri, (b) akademik çekirdeğinin kalitesi, (c) lisans öğrencilerinin kalitesini 
ve sayıca artışını, (d) artan akredite edilmiş lisansüstü programlarını (özel-
likle doktora düzeyinde) ve (e) öğretim üyesi değerlendirme ve terfilerinin 
titiz süreçlerini. Rapor, aynı zamanda, şu zayıflıkları da tespit etmiştir: (a) 
kurumun büyümesine karşılık verecek altyapının eskimişliği ve donanım 
yetersizliği, (b) öğretim üyelerinin yaşlanması, (c) üniversitenin, dış fırsat-
lara çabuk bir şekilde cevap vermesini engelleyen kamu yönetim kuralları, 
(d) yetersiz, yönetim bilgi sistemleri ve göstergeleri, (e) stratejik önceliklerle 
ilgisi olmayan ve onun yerine tamamen tarihsel ölçütlere uygun bir şekilde 
dahili olarak dağıtılan kurumsal finansman ve (f) üniversitenin bünyesin-
de faliyet göstermek zorunda olduğu, rekabete dayalı koşullara, akademik 
topluluğun yanıt verebilirliğindeki genel eksiklik. Kısaca, bu akreditasyon 
sonuçlarından, üniversiten gelişiminin daha büyük sorunlarının, akade-
misyenler yerine yönetişim, yönetim ve finansman etrafında toplanacağı 
görülmektedir.

UCH çok geçmeden 2006–10 stratejik planını ilan etti. Plan, ideolojik ço-
ğulculuk ile karakterize edilen ve Şili’nin ihtiyaçlarıyla sıkı bir şekilde aynı 
hizada olan programlarla birlikte, UCH’nin konumunu, eğitimde ulusal 
bir lider olarak sağlamlaştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler için, daha iyi 
seçim, hazırlılık değerlendirmesi ve süreklilik mekanizmaları araştırılmak-
ta, bunun yanı sıra mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Üniversite, yıpranmayı kontrol etmeyi ve mezuniyete süresini iyileştirmeyi 
istemektedir. Daha fazla İngilizce eğitim, genel eğitim olanaklarında fırsat 
artışı ve bilişim teknolojilerinin daha yoğun kullanımı gibi lisansüstü çalış-
malarına daha iyi bir geçiş de bir amaçtır. Lisasüstü seviyesi eğitimde he-
defler özellikle doktorada olmak üzere programların sayılarını artırmak ve 
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programları Latin Amerikalılar için tercih edilen bir yer haline getirmek; 
sürekli eğitim fırsatları için yollar oluşturmak; ticaret sektörüyle büyüyen 
ilişkileri geliştirmek; akademik kadroyu güçlendirmek; ve uluslararası de-
ğişim öğrencileri için olanakları çoğaltmaktır. UCH, araştırma alanında, az 
gelişmiş olduğu sosyal bilimler ve beşeri bilimlerde araştırmaları artırmayı 
ve ayrıca şimdiye kadar performansının görece daha az başarılı olduğu bir 
boyut olan uygulamalı araştırma ve teknolojik gelişime daha fazla ağırlık 
vermeyi planlamaktadır. Disiplinlerarası merkezleri, projeleri ve program-
ları artırmak kadar genç akademik yetenekleri eklemek de bir stratejidir.

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde ilerlemek için önemli bir girişim, 
başlıca iki yönetim hedefini güvence altına almak için üniversitenin üst-
leneceği önlemleri finanse edecek olan, UCH ile hükümet arasındaki bir 
sözleşme, Kurumsal Gelişim Planı, olmuştur:

• Yönetim sorumlulukları yerleşkelere aktarılırken, üniversitenin mer-
kezi yönetim yapısınıda rektör, rektör yardımcıları, ve diğer merkezi 
görevlilerin yönetim görevlerini bıraktığı ve bunun yerine politika 
geliştirme ve gözetim üzerinde yoğunlaşabilecekleri reform.

• Üniversitenin bütün faaliyetlerini ve kaynaklarını, bütün kademeler-
de, gerçek zamanda ve bütünleştirilmiş bir platformda, yönetmek ve 
denetlemek için dünya çapında bir yönetim bilgi sisteminin başlaması.

Akademik İşler

Şili’deki en iyi bazı öğrencileri PUC’den sonra UCH, almaktadır: Ulu-
sal Üniversite Giriş Sınavı’nda en iyi puanla başvuru yapan 2,000 kişinin 
yüzde 33’ü UCH’de okumayı tercih etmektedir. İşletme ve insan kaynak-
ları yöneticilerinin anketleri, sürekli olarak, bu üniversitenin mezunlarını 
işverenler tarafından en çok arananlar arasına yerleştirmektedir. UCH, aynı 
zamanda, ülkedeki en yetenekli öğretim üyelerinin bazılarını da özellikle 
meslek okullarında ve fen bölümlerinde işe almaktadır. Şili’deki doktora 
çalışmaları burslarının yüzde 40’ından fazlası, UCH’nin doktora program-
larındaki öğrencilere verilmektedir. Kütüphane sistemi, yaklaşık 3 milyon 
cilt ve 18,000’den fazla derginin elektronik koleksiyonuna erişimle birlikte, 
39 kütüphaneye sahip olmaktan gurur duymaktadır.

Ancak, üniversite, eğitim programlarının önemli bir evresindedir. UCH, 
akreditasyon öz değerlendirme raporunda, öğrenci planlarının esneklikten 
yoksun olduğuna, mesleki uzmanlaşmanın sağlam bir genel eğitim aleyhi-
ne abartıldığına, müfredat genelinde az miktarda ortak içerik ve standart-
larla birlikte düzinelerce okulda tasarlanan ve dağıtılan ders programları-
nın aşırı adem-i merkeziyetçiliğine ve düzgün olmayan öğretim kalitesine 
değinmektedir. Öğrencilerin, multidisipliner yaklaşımlar, yeni katılımcı 
metodolojiler ve eğitimde bilgi teknolojilerini kullanmayı yaşacakları fazla 
durum olmadığı görülmektedir. Birikim, ilerleme, öğrencilerin ve öğretim 
üyelerinin performansı ve mezunların istihdam edilebilirliği üzerine somut 
veriler en iyi olasılıkla eksiktir.
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Bu tanı temelinde, UCH, genel çalışmaları güçlendirmeyi, öğretim üye-
lerini öğretimleri için daha sorumlu bir hale getirmeyi, öğretim yöntemleri-
nin modernizasyonunu desteklemek için teknoloji kullanımını artırmayı ve 
birinci sınıftan sonra sürekli eğitim için imkanları geliştirmeyi amaçlayan, 
lisans eğitim programlarında bir reform başlattı. Tüm bu konular eğitim sü-
reçlerine ait verilerin kapsam, güncellik ve güvenirliliğini geliştirmeyi ge-
rektirecektir.

Araştırma, doğal ve müspet bilimlerde ve, mühendislik ve tıp gibi meslek 
okullarında güçlüdür. UCH, tam zamanlı öğretim üyelerinin yaklaşık sade-
ce 340’ının 2004’te, aktif olarak araştırmaya katıldığını tahmin etmektedir 
(UCH 2004, 127). Araştırma odakları, kurumsal öncelikler ve bütçeden daha 
çok, dış finansman çekebilme yeteneklerine göre bireysel araştırmacıların 
ilgi alanları tarafından yönlendirilmektedir. Sonuç olarak kurumun, araştır-
mayı öğretimin gelişmesine, teknoloji transferine veya herhangi bir strate-
jik yöne doğru yöneltme gücü azdır. Bu durum, aynı zamanda, patentlerle 
ölçüldüğü üzere, UCH’deki bilim bazlı teknoloji gelişiminin yetersizliğini 
de açıklayabilir: 2004’e kadar üniversiteye ulusal ve uluslararası alanda sa-
dece 14 patent verildi. Ancak, 2005’ten itibaren, başvurularda dikey bir artış 
görüldü: 2004’ten önce, sadece 22 talep vardı, ancak 2005’ten 2008’e, 90 baş-
vuru oldu (UCH 2008, 24). Ancak, hükümet ve endüstriye danışmanlık ve 
teknik yardım şeklinde yapılan uygulamalı araştırmalar daha önemlidir ve 
UCH’nin işletme gelirinin oldukça büyük bir kısmını temsil eder.

Üniversitedeki yabancı öğrenci ve öğretim üyelerinin varlığı, ülke gene-
linde olduğu gibi, hala zayıftır. Üniversitenin Şilili öğrencilerinin yaklaşık 
200’ü her yıl okumak için yabancı ülkelere seyahat ederken, UCH, yıllık 
1,400 uluslararası öğrenci alsa da, bunların çoğu yurt dışında kısa süreli eği-
time gelen lisans öğrencileridir.

Şili Papalık Katolik Üniversitesi

PUC 1888’de, Santiago Başpiskoposu tarafından kuruldu. Yeni üniver-
sitenin yol gösterici ilhamı Roma Katolik Kilisesi’nin ahlaki gelenekleri içe-
risinde meslek adamlarını eğitmek olmuştu. Bağış yapanlarından sağlanan 
fonları kullanan PUC, ilk çalışma programlarını oluşturdu –hukuk ve mate-
matik– ve daha sonra mimarlık ve mühendisliği ekledi.

PUC 1920’lerde, “devletin eğitim misyonu ortağı” olarak kanunen tanındı 
ve az bir miktar devlet finansmanı verildi. Devletin üniversiteye mali desteği, 
yıllar boyunca istikrarsızdı, 195’lerde daha sabit bir hale geldi ve daha sonra 
1970 itibariyle gelirlerinin yüzde 80’inin üstüne çıktı (Levy 1986, 79-80).

PUC’nin eğitim hastanesi 1940’larda işlemeye başladı ve on sene son-
ra, üniversite Şili’deki televizyon teknolojisinin gelişiminin bir öncüsü oldu 
(Kerbs, Munoz ve Valdivieso 1994). Bugün, üniversitenin operasyonel ol-
mayan gelirlerinin önemli bir kısmından sorumlu olan, hem Sağlık Hizmet-
leri Ağ hem de Kanal 13 TVUC üniversiteye bağlı başlıca işletmelerdir.

1968 Üniversite reformu, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin katılımıy-
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la yönetişimin demokratikleşmesine ve öğretim dışındaki fonksiyonlarına 
yeni bir güç kazandırdı. Birçok disiplinlerarası merkez ve disipliner enstitü 
oluşturuldu; araştırma projelerini finanse etmek için bir fon kuruldu; ve öğ-
retim üyesi sayısı 1967’den 1970’e iki katına çıktı. Ancak, 1973’te, diğer üni-
versitelerde olduğu gibi, Şili’nin fiili hükümeti PUC’ye yeni bir rektör atadı, 
demokratikleşme denemeleri ve sınırsız burs sona erdi. Bundan sonra PUC, 
siyasi müdahalenin payından muzdarip olsa da, ona karşı askeri hükümetin 
tavrı, diğer üniversitelerin karşılaştığı muamele ile karşılaştırıldığında, iyi 
huylu olarak kabul edilmiştir. Rektör olarak hizmet eden emekli amirallerin 
görev süresi uzundu ve hükümetten görece bağımsızdı. Askeri hükümette-
ki PUC öğretim üyelerinin ve mezunlarının etkisi, onların PUC’ye desteği 
ve kurumun öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından Başkan Allende’nin 
Sosyalist hükümeti sırasında (1970-73), büyük ölçüde oynanan muhalif rol 
gibi, PUC’nin Katolik Kilise tarafından korunması, kesinlikle bir etmendi.

1980lerin ortasında, hükümet ve Vatikan PUC’nin bünyesinden bir rek-
törün atanması üzerinde anlaştı. Görevinde 15 yıl kalan yeni rektör, üni-
versiteye, bugüne kadar devam eden, kendi kendine yeten bir büyüme ve 
gelişmenin yolu boyunca önderlik etmiştir. Bütün üniversite liderleri, Pi-
nochet rejiminin bitişinin özelleştirme politikalarının iptalini sağlayacağını 
beklese de, PUC, yükseköğretim için ödenek planının devamlılığının bir 
senaryosunu planlamış, 1981 reformlarıyla işe başlamıştır. Bununla birlikte, 
üniversitenin orotiteleri, PUC’nin mali bağımsızlığını devlet müdahalesine 
karşı korunmanın bir biçimi ve Katolik kökenine ve telkinine sadakakati-
nin bir konusu olarak görmüşlerdir. Üniversitenin stratejisi, harçlarda kes-
kin bir artışı gerektiren, sıfır hükümet yardımlı senaryosunu planlamaktı; 
1987 ile 1992 arasında harçlar, gerçek anlamda yüzde 40 arttı (Koljatic 1999, 
350). Ancak, harç temelli kaynakların yetersiz olması nedeniyle, üniversite, 
aynı zamanda, lisans kayıtlarını artırarak, fon kaynaklarını çeşitlendirme 
politikasını, kendi gelirlerini artırmaları için fakültelere teşvik tedbirlerini, 
yönetsel ve akademik birimlerde verimlilik kazanımlarını ve mevcut altya-
pının daha iyi kullanımını talep etti (Bernasconi 2005, 253). Eğitim hasta-
nesi, genişletildi ve kar getiren bir işletme birimine dönüştürüldü ve TV 
istasyonunun yönetimi profesyonelleştirildi ve istasyona üniversite için bir 
kar merkezi olarak yaklaşıldı. Akademik personelin sayısı ve kalitesi artırı-
lırken, idari personelin sayısı yüzde 20 azaltıldı. Bu değişiklikler, güçlü bir 
adem-i merkeziyetçilik politikası kapsamında yapıldı. Karar alma ve işletme 
ile ilgili sorumlulukların merkezi yönetimden dekanlara ve –çeşitli yardım-
cı birimlerinin örneğinde olduğu gibi– hastane, TV istasyonu, ve DUOC 
Meslek Enstitüsü’nün yöneticilerine aktarımı kastedilmektedir (Koljatic 
1999, 354; Bernasconi 2005, 257).

Bugün, PUC, medya kuruluşları tarafından yayınlanan, üniversitelerin 
ulusal sıralamasında sürekli olarak birinci sırada yer almaktadır. Küresel 
olarak, Şili’de 1., Latin Amerika 4. ve Times Higher Education’ın 2008’deki 
versiyonunda sıralamasında dünya çapında 241.’dir. PUC, ulusal üniversite 
giriş sınavındaki en iyi 100 öğrencinin yaklaşık üçte ikisini ve 1,000 öğrenci-
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nin yarısından fazlasını kaydetmektedir. PUC, Şili’nin bilimsel araştırmala-
rının çeyreğini üretmektedir. PUC tarafından yayınlanan araştırma dergile-
rinin yedisi, ISI tarafından indekslenmektedir (UCH, indekslenmiş sadece 
üç dergiye sahiptir). PUC tarafından her yıl yayınlanan makalelerin sayısı, 
1990ların başlarında önemsiz derecede azken, 2007’de 700’e çıkmıştır. Ya-
yınlanan makaleler, verilen doktora ve alınan araştırma yardımları açısın-
dan, PUC, UCH’den sonra, fakat üçüncülükten rahat bir şekilde ilerleyip, 
ikinci sırada yer almaktadır.

UCH’de olduğu gibi, bütün bu olumlu gelişmeler, üniversitenin artan 
bir şekilde özel fon kaynaklarına güvenme noktasına gelmesiyle olmuştur. 
1973’te, hükümetten gelen doğrudan para aktarımı, PUC’nin bütçesinin 
yüzde 95’ini finanse etmiştir. 1980lerin ortasından itibaren, bu kaynak, ge-
lirlerin yüzde 70’ine inmiştir. 1992’de, gelirin yüzde 20’sini temsil etmektey-
di ve bugün yüzde 11’ini temsil etmektedir. Ancak, 1992 ile 2007 arasında, 
toplam gelirde, PUC’nin özel kaynaklardan yararlanmadaki başarısının bir 
sonucu olarak üç kat artış yaşamıştır.

Uluslararası alanda göze çarpan bir araştırma üniversitesi haline gelmek, 
PUC için belirgin bir stratejdir. 2038’i –kuruluşunun 150. yıldönümü– bu 
hedefin gerçekleştirileceği yıl olarak seçmiştir. Aşağıdaki kısımlarda, üni-
versitenin şimdiye kadar olan gelişimi ve dünya çapında statü için geriye 
kalan zorluklar değerlendirilecektir.

Yönetişim ve Yönetim

Papalığa ait olan bir üniversite olarak PUC’nin misyon ve yasal yapı 
konularındaki nihai yetkisi, hem Vatikan düzeyinde hem de yerel (pisko-
posluk) düzeyde, Roma Katolik Kilisesi’ne aittir. En yüksek yetkili, re’sen 
Santiago başpiskoposu olan büyük şansölyedir. Rektör, 1968’den beri mes-
lekten olmayan biridir, üniversite araştırma komitesinin önerisiyle, Santia-
go başpiskoposu tarafından hazırlanan, bağlayıcı olmayan ve özel bir aday 
listesinden papa tarafından seçilmektedir. Araştırma komitesinin çoğu üye-
si, profesörlerin ve doçentlerin tamamının oylarıyla seçilmektedir, geriye 
kalanları ise rektör tayin etmektedir.

Şili’deki diğer Katolik üniversitelerinde olduğu gibi, PUC, mütevelli 
heyetine sahip değildir. Üniversiteye ait en yüksek kurul, rektör ve onun 
yönetim ekibi, dekanlar, her fakülte biriminden iki temsilcinin grubu tara-
fından tayin edilen dört akademik üye ve öğrenci yönetimini temsil eden 
iki öğrenciden oluşan Yüksek Konsey’dir.

PUC’de, öğretim üyelerinin idari hakları, fakülte düzeyindeki yönetim 
kuruluna katılımlarında, yönetici seçimine katılımlarından daha güçlü bir 
şekilde açığa vurulmaktadır. Fakülte konseyleri, profesörler tarafından se-
çilmektedir. Öğretim üyeleri tarafından görevlilerin doğrudan seçimi, sade-
ce bölüm düzeyinde yer almaktadır. Dekanlar oylayarak seçilmez, ancak, 
fakülte birimi ileri gelenleri, artı rektörün bir temsilcisinden oluşan araştır-
ma komiteleri tarafından seçilir.
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Dekanların seçime bağlı olmayan meşruiyeti, PUC’nin faliyet gösterdiği 
adem-i merkeziyeçi modelin kapsamıyla ilgilidir. Dekanlar, meslektaşları 
arasındaki sadece akademik duruş veya popüleritelerine göre atanmaz, 
aynı zamanda, yönetim yetenekleri de göz önünde tutulur. Dekanlar, mer-
kezi olarak onaylanan fakülte bütçelerinin sınırları içerisinde kaldığı sürece, 
hizmet vermek için geniş bir özerkliğe sahiptir (Koljatic 1999,354). Merke-
zi yönetim, genel üniversite politikasını tespit eder; araştırma ve yenilikçi 
öğretimin artmasına destek için merkezi fonları idare eder; fakültelerarası 
ve disiplinlerarası merkezleri ve projeleri oluşturur ve sürdürür; yeni dip-
loma programlarının oluşturulması, altyapının kalitesi ve bilgi teknolojisi 
gibi konularda üniversite genelinde ortak standartların gözlemini sağlar; 
ve üniversitenin, daha sonra açıklanacak olan, entegre edilmiş planlama ve 
bütçeleme sürecini yürütür (Koljatic 1999, 354-55).

Mali Durum

PUC 1990ların sonunda, UCH’de olduğu gibi, kamu yardımındaki dü-
şüşün ve fazla ve verimsiz akademik ve idari personelin neden olduğu mali 
bir dengesizlik yaşadı. Ancak, PUC’deki krizin tavan yapması 10 yıl daha 
erken oldu ve UCH’den daha radikal bir şekilde ele aldı. Özel bir kurum 
olarak PUC, personel azaltmak için daha fazla yasal alana sahipti, harç ar-
tırımı için daha az siyasi müdahale ile karşılaştı ve uzun vadeli borçlarla 
borcunu yeniden finanse etme seçneğine sahipti.

Ayrıca, 1990lar boyunca, PUC, başta TV istasyonu ve medikal merkezler 
olmak üzere, bağlı işletmelerinin üzerine kurulu güvenli bir bütçe oluştur-
mada epey başarılıydı, ki o on yılın sonuna doğru, hepsi birlikte üniversite-
nin toplam gelirinin yüzde 60’ını oluşturmaktaydı (Bernasconi, 2005, 255). 
PUC ile bağdaştırılan büyük ticari şirketler, şimdi, başlıca birimler olarak –
sağlık hizmetleri ağlarına ve TV istasyonuna ilaveten– üniversitenin değerli 
gayrimenkul servetinden istifade etmek için gayrimenkul teşebbüsleri ve 
sadece son dört yılda önemli faaliyetleri (iş geliştirme merkezi gibi) kapsa-
yan 1990ların ortasında kurulmuş bir mühendislik danışmanlık, eğitim ve 
ölçüm firmması olan DICTUC’yi (Direccion de Investigaciones Cientificas 
y Tecnologicas de la Ponttificia Univesidad Catolica de Chile) içermekte-
dir. 2005’te, bir holding şirketi olan Empresas UC, PUC’ye bağlı kar amacı 
güden bütün teşekkülleri yönetmek ve kontrol etmek üzere kuruldu. Dü-
şünce, bu ticari işletmelerin yönetimini –ticari işletmeleri, holding şirketinin 
kurullarında ve onun çeşitli birimlerinde temsil edilen, üniversitenin en üst 
liderine karşı sorumlu tutarken–, üniversitenin akademik kısmından ayır-
maktı.

Fakültelere bütçe dağıtımı, PUC’nin beş yıllık planları üzerine kurulu-
dur ve onlar, merkezi yönetim ile fakülteler arasında, yıllık sözleşme biçi-
mini alır. Fakülteler, kurumun stratejik hedeflerini geliştirmek için kendini 
projelere ve meşguliyetlere adar, ve merkezi yönetim de yeterli ödenek ta-
ahhütünde bulunur. Ayrıca, bütçe devamlılığı, çoktan işe alınan personelin 
maaşları ve fakültelerin lisans eğitimi ve sürekli eğitimden, araştırma pro-
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jelerinin genel giderlerinden ve danışmanlık yardımı ve teknik yardımdan 
ürettiği gelirler üzerine kurulu olan kendi ürettikleri bütçe için esas olarak 
değerlendirilmektedir.

Fakülteler, kendi masrafları için, sadece kendi ürettikleri gelirleri kulla-
nırlar, bundan merkezi yönetime giden yüzde 10’luk genel masraf çıkarılır. 
Kendi ürettikleri gelirden başka, PUC’deki bütün gelir, merkezi yönetim 
tarafından toplanır ve fakültelere kararlaştırılan bütçeler üzerinden dağı-
tılır. Yani, lisans harç ücretleri, kamu sektöründen gelen tranferler, merke-
zi ticaret kazançları önsel dağılım kotaları olmaksızın fakülteler arasında 
dağıtılır. Bu ödenek yapısı, UCH ile karşılaştırıldığında, PUC’nin merkezi 
yönetimine, planlarını ve stratejilerini tasarlamak için daha fazla güç verir. 
Eğer bir fakülte yeni proje girişimleri için artan bir ödeneğe ihityaç duyarsa, 
ya merkezi yönetimi, bu girişimlerin, üniversitenin gelişim planını diğerle-
rinin yaptığından daha ileri götüreceğine ikna etmeli ya da kendi ürettiğ 
gelirden ilave yardımla almalıdır.

Stratejik Konumlanma ve Hedefler

Hem Şili’ye hem de Katolik Kilisesi’ne hizmet etmek için üniversitenin 
Katolik kimliği ve misyonu, stratejik planına ve diğer yol gösteren ifadele-
rine belirgin bir biçimde bağlıdır. 2005–10 dönemini kapsayan en son planı, 
bu sadakati, geleneğinin temel ilkesi ve gelecekteki gelişim olarak değer-
lendirmektedir. Kurumun güçlü yönleri arasında, üniversite, rektörlerinin 
uzun vadeli plan yapmaya ve bunu bitirmeye izin veren, görece uzun gö-
rev süresine (120 yılda sadece 10); özellikle kriz zamanlarında, kaynaklarını 
idare etmede gösterdiği sorumluluğa; hem akademik programlarda hem 
de örgütsel niteliklerinde yenilik yapma kapasitesine; ve Latin Amerika’da-
ki üniversitelerin tipik siyasallaşmasından görece arınmış bir kurumsal kül-
türe dikkat çekmektedir.

PUC, prestijiyle birlikte, Şili yükseköğretim sisteminin sınırlarını aşma-
yı ve yirmi yıllık bir dönemde, kendisini uluslararası alanda tanınmış bir 
araştırma üniversitesine dönüştürerek etkisini Latin Amerika geneline yan-
sıtmayı istemektedir. Bu vizyon, üniversitenin planına göre, müfredatı ve 
program tekliflerini yenilemek için çabalar; daha güçlü araştırma ve dok-
tora programları; daha yoğun uluslararasılaşma; daha etkili sosyal yardım, 
sosyal hizmet ve kamu politikası taahhütü; ve akademik ve idari personelin 
gelişimini gerektirecektir.

Araştırma ve lisansüstü programlar alanında, PUC, performansının fa-
külteler arasında dengesiz olduğunu ve doğal ve müspet bilimlerde yaptı-
ğı gibi, sosyal bilimlerde de, uluslararası alanda rekabet edebilen araştırma 
gruplarını kurması ve güçlendirmesi gerektiğinin farkındadır. Örneğin, 
doktoralı öğretim üyeleri, kimya, fizik, biyoloji ve matematik fakültelerin-
deki tam zamanlı öğretim üyelerinin dörte üçünü veya daha fazlasını oluş-
turuyor olsa da, sosyal bilimler, işletme ve iktisat, edebiyat, eğitim, hukuk, 
iletişim, mimarlık ve güzel sanatlar fakültelerindeki öğretim üyelerinin ya-
rısı ile üçte biri arasını veya daha azını temsil eder. Araştırma burslarının, 
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doktora öğrecilerinin ve yayınların sayısı, aynı şekilde doğa ve müspet ilim-
lerde ve uygulamalı bilimler ve teknolojide daha fazladır.

Uluslararasılaşma boyutu, PUC’nin stratejik planında öngörüldüğü 
üzere, üniversiteyi, Latin Amerika’daki lisansüstü çalışmaları için birinci 
merkez haline gelmeye yöneltmelidir. Bu plan, sadece daha fazla değişim 
öğrencisini ve öğretim üyesini ve de daha büyük sayılarda uluslararası 
alımları değil, fakat, aynı zamanda, örneğin, uluslararası akreditasyon ara-
cılığı ile, her disiplin ve uzmanlıkta küresel topluluk standartlarının kurul-
masını gerektirir.

Son olarak, stratejik açıdan birbirine bağlı bu cephelerde ilerleme kay-
detmek için, üniversite, öğretim üyelerinin, yöneticilerinin ve personelinin 
kilit rolünü ve çeşitlendirilmiş bir gelir yapısı ve bu kaynakların etkili ve 
verimli kullanımı aracılığı ile, mali sürdürebilirlik planına ihtiyacı olduğunu 
anlamıştır. PUC, personel alımı, terfi, muhafaza, telafi, geliştirme, değerlen-
dirme ve emeklilik metodlarını, en iyi yetenekleri seçme ve elde tutabilmeyi 
temin etmesi için geliştirmeyi önermektedir. PUC, sadece bilişim teknoloji-
sinin verimlilik artışı için önemini vurgulamaz ve onun adem-i merkeziyeçi 
modele bağlılığını teyit etmez, ancak aynı zamanda, her fakültenin kuru-
munkiyle aynı hizada olan stratejik gelişim planına iyi uyum sağlar.

Akademik İşler

PUC’nin stratejik planında altı çizilen gelişmenin her boyutunda, son 
birkaç yılda ilerleme meydana gelmiştir. Örneğin, öğretim kadrosu geliştir-
me alanında, üniversite yakın dönemde öğretim kadrosu düzenlemeleriy-
le ilgili çarpıcı bir reform başlatmıştır, ki bu, merkezi yönetime bu süreçler 
üzerinde daha fazla etki sağlarken, öğretim kadrosu seçimi ve terfisi için 
gereklilikleri sağlamlaştırmakta ve değerlendirmeyi daha titiz hale getir-
mektedir. Sadece öğreten, araştırma yapan veya diğer bir akademik fonksi-
yonu yerine getiren öğretim üyeleri ek bir kulvara yerleştirilirken, normal 
öğretim üyelerinin hepsinin, hem araştırmayı hem de öğretimi yürütme 
gerekliliği, yeni düzenlemelerde en önemli değişiklikler arasındadır. Hem 
öğretim hem de araştırmadaki başarılar, geçmişte sadece biri yeterli olsa da, 
şu an, terfi koşuludur. Geçmişte profesörlüğe terfi için yükseklisans dere-
cesi yeterli olsa da, şimdi, doktora, eşdeğerli son (terminal) diploma veya 
uluslararası referanslı eşdeğerli yeterlilikler (örneğin, güzel sanatlar için) 
bütün normal kademelere tayin için gerekmektedir.

Üniversite uluslararasılaşma ile ilgili olarak, bazı programlarının ulus-
lararası akreditasyonunda sürekli olarak aşama kaydetmektedir. İşletme 
fakültesine Associate to Advance Collegiate Schools Business tarafından; 
mühendisliğe Accrediation Board for Engineering and Technology tarafın-
dan; mimarlığa Royal Institute of British Architects tarafından; tıbba Asso-
ciation of American Medical College tarafından; ve gazeteciliğe Accrediting 
Council on Education in Journalism and Mass Communications tarafından 
akreditasyon verilmiştir.
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PUC’de araştırma desteğinin iki temel zorluğu vardır. Birinci zorluk doğal 
ve müspet bilimlerde, temel bilimlerdeki başarılı üretimlerini, ekonomiyle ba-
ğıntılı bilim tabanlı yenilik geliştirmek için, iş sektörüyle daha fazla etkileşime 
girerek tamamlamalarıdır. İkinci zorluk, beşeri ve sosyal bilimlerde, araştırma-
yı sağlam bir şekilde yerleştirmek, alanında meslek okullarının sadece, bilgi 
toplama ve aktarma özelliklerini aşmaktır. Araştırma ve geliştirme gündemini 
desteklemek için, üniversite, çalışanları ve yöneticileri ile, şarap imalathaneleri, 
kağıt fabrikaları, meyve yetiştiricileri, maden şirketleri ve enerji şirketleri gibi 
endüstrilerin teknoloji çıkarlarını temsil eden iş kurulları organize etmiştir. Bu-
radaki düşünce, iş yöneticilerine, araştırma tabanlı çözümler sağlayacak olan 
üniversite ile, üretim sorunlarını tartışmak üzere bir forum sağlamaktır. Beşeri 
ve sosyal bilimlere gelince, temel strateji, daha önceden açıklandığı gibi, yeni 
öğretim üyesi düzenlemelerinin destekleyebileceği bir süreç olan, öğretim üye-
lerinin araştırma referanslarını ve kapasitesini güçlendirmektir.

Sonuçlar

Şili yükseköğretim sistemi, finansman yapısı ve özelleştirme düzeyi açı-
sından Latin Amerika’da, aykırı bir sistemdir. Bu bağlamda, UCH ve PUC, 
Arjantina, Brezilya ve Meksika’daki diğer en iyi Latin Amerika üniversiteleri 
ile karşılaştırıldığında, etkinlik ve verimlilik göstergelerinde –her bir araştır-
macıya düşen makale, her bir öğrenci için yapılan kamu harcaması ve kayıt 
ve mezun oranları gibi– kayda değer bir şekilde başarılıdır (örneğin, bu kita-
bın bölüm 9’da, Monterrey Teknoloji Enstitüsü’nün bilimsel çıktı verilerine 
bakınız). Ancak, bu iki üniversitenin bir sonraki gelişim aşaması, daha büyük 
hükümet desteği ve stratejik müdahale gerektirecektir. Ayrıca, UCH için, 
daha sonra açıklanacağı gibi, dahili reformlar yükselme için olası koşullardır.

Şili Üniversitesi: Önündeki Yol

UCH’nin bazı sorunları kamu politikasından kaynaklanmaktadır ve 
eğer üstesinden gelinecekse, hükümet icraatı gerektirecektir. Aynı durum, 
Şili yükseköğretimi hakkında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tara-
fından yayınlanan son raporda net bir şekilde ifade edildiği üzere, UCH’nin 
devletten aldığı küçük fon için de geçerlidir –herhangi bir şekilde modern 
bir araştırma kurumunu devam ettirmek için yetersizdir. Benzer bir durum, 
üniversite üzerinde idari sınırlamaları ve kontrolü içermektedir, ki bu, ağır-
lıklı olarak piyasa ortamının taleplerine ve fırsatlarına cevap vermek için 
gerekli olan kıvraklığı üniversiteden çekip almaktadır.

Ancak, UCH’nin içerisinde, bir araştırma üniversitesinin temelini oluş-
turan her boyuttaki 18 fakültesi ve enstitüsünün genelinde heterojeniteden 
kaynaklanan engeller de vardır: öğretim üyesi araştırma referansları, fon 
yaratma kapasitesi, idari yetenekler, destekleyici yönetim, yenilik eğilimi 
ve dış dünya ile bağlantılar. Profillerdeki ve performanstaki bu çeşitlilik, 
adem-i merkeziyetçiliğin olumsuz yönüdür, aksi halde, adem-i merke-
ziyetçilik, büyük ve karmaşık bir organizasyonu idare etmek için, sağlam 
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ve muhtemelen tek makul stratejidir. Ancak, kuvvetler ayrılığı olmaksızın, 
adem-i merkeziyetçilik, herkesin müdahil olduğu bir yaklaşımdır, ve UCH 
örneğinde, merkezi yönetimin –rektörlerinin ve onların ekibinin meşruiye-
tine ve kapasitesine bakmaksızın–, üniversiteyi stratejik hedeflerine doğru 
yöneltecek etkili aygıtlar azdır. UCH, bu aygıtlardan tamamen mahrum de-
ğildir, çünkü düzeltici önlemler mümkündür. Ancak, mevcut olan aygıtlar, 
körelmiş gözükmektedir ve düzenli bir şekilde kullanmak siyasi bakımdan 
pahalıya mal olur. Örneğin, rektör, akademik bir birimin tanınmasını is-
teyebilir ve buna müdahale edebilir. Bu istisnai rejimin altında, UCH, bu 
birimlere bağlı olan öğretim üyelerinin görevlerini sonlandırabilir ve on-
lardan, eğer önceki işlerini geri istiyorlasa, akademik değerlendirmeye tek-
rardan başvurmalarını isteyebilir. Bu süreç, son 10 yılda, ilki Sosyal Bilimler 
Fakültesi’nde ve şimdi Halka İlişkiler Enstitüsünde olmak üzere, iki kere 
uygulandı. Ancak, böyle sarsıntılı müdahaleler, açık bir şekilde, korkaklar 
için veya üniversitenin günlük yönetimi için değildir.

Hükümet, düzenleme ve finansman aracılığı ile UCH ile onun dönü-
şüm sürecinde bir müttefik haline gelebilir. Beşeri ve sosyal bilimler için –ki, 
UCH’ye beş yıl içerisinde yaklaşık 20 milyon dolar kazandıracak ve önta-
nımlı hedeflerin gerçekleştirilmesi ve mutabık olunan verimlilik hedefle-
rinin karşılanmasına tabi olacaktır– yeniden canlandırma programları, bu 
yaklaşımın umut verici örnekleridir. Diğer model, önceden tanımlandığı 
gibi, UCH’nin idari reformunu yaklaşık 7 milyon dolarla finanse edecek 
olan, performans sözleşmesidir. Yönetmelik kısmında, program akredi-
tasyonu, üniversiteye, açık bir şekilde herkesin önünde ve yasalara uygun 
olarak sorunlarını saptamasında yardımcı olmuştur ve akademik birimle-
re, bu sorunlar üzerinde icraat göstermeleri için baskı kurmuştur, onları, 
kendilerini lider olarak görenlerde bulunma eğiliminde olan akademinin 
kayıtsızlık modundan silkmiştir.

Bu önlemler umut vericidir, ancak, ne yazık ki, yeterli değildir. Finans-
man açısından, UCH çalışanlarının –özellikle PUC ile karşılaştırıldığında– 
statülerinden anladıkları üzere, bir devlet üniversitesi olmanın az bir yararı 
ve büyük bürokratik bedelleri olduğu ortaya çıkmaktadır. Genel olarak, 
hükümet, kendini devlet üniversitelerinin sorunlarına yoğun olarak dahil 
etmek için, hatta özerklikten az bir fedakarlığın, değişimi desteklemek için 
güçle takas etmenin kötü bir pazarlık olmadığını düşünen rektörler tarafın-
dan gönderilen açık davetiyeler karşısında bile, fazla isteklilik göstermez. 
Hükümet, burada, üniversiteden daha çok hatalıdır, ki bu, analizleri, bö-
lümün başındaki, Şili yükseköğretiminin ekonomi politiği konusuna geri 
getirir. Böylesine sınırlı bir kamu yatırımı bünyesinde, birçok iyi şeyin başa-
rıldığı gerçeği kayda değerdir, fakat, uluslararası alanda, üniversitelerin üst 
düzeylerinde yer almak, devlet katılımından daha fazlasını gerektirecektir.

Şili Papalık Katolik Üniversitesi: Önündeki Yol

PUC, Latin Amerika’da başarılı bir şekilde araştırmacı kimliğine ev-
rilecek bir avuç özel üniversiteden birisidir. Diğer örnekler, Brezilya’nın 
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daha elverişli eyaletlerinde ve Kolombiya Bogota’daki Universidad de los 
Andes’te bulunan birkaç Katolik üniversiteyi içerir.

Ancak, PUC, 2004 tarihli PUC akreditasyon raporunda belirtildiği gibi, 
UCH’de de bulunan kurumlararası heterojeniteye yabancı değildir. Bazı 
öğretim üyeleri, tipik bir araştırma üniversitesinin akademik çalışma alış-
kanlıklarına doğru önemli gelişme katetse de, diğerleri daha geleneksel bir 
öğretim profili sürdürmeye devam etmektedir.

Bu dengesizlikler, PUC tarafından Şili’deki bütün üniversitelerle birlikte 
paylaşılmaktadır. PUC’yi diğerlerinden ayıran şey, onun Şili’nin yükseköğ-
retim ortamıyla uzlaşmasındaki başarısı ve, onun bakış açısından tatmin 
edici olan, UCH’nin de aralarında olduğu, diğer Şili üniversitelerinin geli-
şimine zarar veren yönetişim, yönetim ve mali sürdürebilirliğin en önemli 
konularındaki çözümüdür. Devlet üniversiteleri, kendi sahipleri olan dev-
letten aldıkları rehberlik ve desteğin az olmasını tartışırken, PUC’nin, sahibi 
olan Katolik Kilisesi ile askıda kalan sorunu yoktur. PUC’nin, bel büken 
borç sıkıntısı yoktur (aslında, yıllık borç yükümlülükleri UCH’nin altıda 
biri kadardır) ve bütçesini dengelemeyle değil daha çok büyümek için yeni 
finansman kaynakları geliştirmekle ilgilenmektedir. PUC’nin yönetişimm 
ve yönetim yapısı, öğretim üyesi özerkliği ile merkezi politika ve kurumsal 
idare arasında işleyen bir denge sağlamaktadır. Dengenin yeniden sağlan-
ması için merkezkaç durumu gerektiğinde, PUC bunu yapabilir, ki Fakülte 
Kanunu’nun 2008 düzenlemesi bunu doğrular.

Son 10 15 yılda PUC’nin yaptıklarının çoğu, önce Avrupa’da (1998) sonra 
diğer yerlerde (2004), yenilikçi üniversitelerdeki ortak özellikleri açıklayan, 
Burton Clark tarafından geliştirilen, beş süreç kategorisinde ifade edilebilir. 
Aslında, harçların dışında özel kaynaklardan gelen gelirlerden yoğun bir 
şekilde yararlanan üniversite, hükümet desteğinin azalışını düzeltmek için 
finansman temelini çeşitlendirmiştir.

PUC, temel adem-i merkeziyetçi yapısını muhafaza ederken, “yürütme 
özünü”nün etkisini güçlendirmiştir. Bunu, fonları ortak önceliklere yönelt-
mek için merkezin iktidarını sürdürerek (üniversitenin stratejik hedefleri-
ni ileri götürmek için dekanların önerisi gelebilir) ve üniversitenin stratejik 
hedeflerine uygun bir profesörlüğün geliştirilmesi için fakülteler arasında 
uyumlu standartların korunmasında merkezin rolünü koruyarak yapmıştır.

Empresas UC’de toplanan iş birimlerinden ve fakültelerde (mühen-
dislikte DICTUC) ve merkezi yönetimdeki Ar-Ge merkezleri ve teknoloji 
transfer ofislerinden bir “Gelişimsel çevre” ortaya çıkmıştır (Clark 1998, 
138–39). Clark’ın, bu örnekte, “canlandırılan merkezi”, yeni disiplinlerara-
sı merkezlerin ve enstitülerin girişimci yolunu takip eden yeni fakülteler 
ve bölümlerden oluşmamaktadır, fakat onun yerine, gelirlerini mezunlar, 
sürekli eğitim, danışmanlık ve teknik yardım ve araştırma masraflarından 
elde etmesine izin verildiği yaklaşık 20 yıldır girişimci olan geleneksel aka-
demik birimleri kapsamaktadır.

Son olarak, üniversitenin büyümesini devam ettirmek için hükümet 
desteğinin beklenmediği 1980lerin ortasında başlatılan bir politikanın so-
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nucu olarak, özel kaynaklar aracılığı ile gelişim kültürü, açık bir biçimde 
PUC’de kurumsallaşmıştır. Aslında, özel, dini açıdan bağlı olan bir ünive-
site için kamu kaynaklı finansman, uluslararası karşılaştırmalı perspektifte 
bir anomalidir. PUC’nin kamu malına büyük katkısına rağmen, hükümetin 
gelecekte desteğini devlet üniversitelerine yoğunlaştırmayı tercih etmeyi 
seçebileceği tassavur edilemeyecek bir şeydeğildir.

Şu anki durumunda, PUC, çoktandır uygulanan politikalara devam 
ederse, gelecek 20 yıl içerisinde, kendini uluslararası alanda tanınan bir 
araştırma üniversitesine dönüştürme amacını başarmak için iyi bir konum-
dadır. Hükümetten gelen ek ödenek, şüphesiz ki hızı artıracaktır, ancak 
PUC, rakip olarak kalmak için, yerel sanayinin bilgiye başvurmada büyü-
yen ihtiyacı üzerindeki gelişim üstünlüğünü garantiye alacak gibi görün-
mektedir.

Şili Üniversitesi ve Şili Papalık Katolik Üniversitesi: Ortak Modeller

Gelişmiş ülkelerdeki araştırma yoğunluklu üniversitelerin çoğunun 
standartlarına göre ölçülürse, her iki üniversite de, henüz bir araştırma üni-
versite haline gelmemiştir. Ancak, Latin Amerika üniversitelerine özgü olan 
sadece mesleki eğitim merkezli rolü, son birkaç onyıldır aşan büyük iler-
lemeleri göz ününde tutulursa, elbette UCH ve PUC, araştırma-yönelim-
li üniversiteler olarak vasıflandırılmaktadır. Bu açıdan,, bu amacın zaman 
çerçevesi ve ona giden yol PUC’de daha açık bir şekilde planlasa da, UCH 
ve PUC’nin uluslararası alanda tanınan, araştırma yoğunluklu organizas-
yonlar haline gelmek istekleri uyuşur ve hemfikir olurlar. Şili’nin geri kalan 
üiversiteleri ile karşılaştırıldığında ve ülkenin bu türden sadece iki üniver-
siteyi destekleyebildiği farzedilirse, günümüzde, bunu er ya da geç daha iyi 
aşabilecek gibi görünen, bu iki üniversitedir.

UCH ve PUC’de, uluslararası olarak birbirine bağlı araştırma mükemme-
liyet sektörlerini, geleneksel olarak mesleki öğretime odaklanmış okullarla 
birleşir. Anaakım bilim üretimi ve teknoloji transferinde iyi maaş alan, tam 
zamanlı, doktoralı gruplar, mesleklerinde aktif olan ancak burstan çıkarılan 
ve kendi geçimini üniversite maaşlarından kazanmayan diğer fakülteler-
deki yarı zamanlı eğitmen gruplarının yanında yer almaktadır. Araştırma, 
öncelikle 1960larda doğal ve müspet bilimlerde başladı ve daha sonra be-
şeri bilimlerle devam etti. Sosyal bilimler, güzel sanatlar ve meslekler bir 
veya iki jenerasyon gecikmiştir. Ancak, biliminsanları, kamusal araştırma 
fonlarıyla üniversite kurallarını ve politikalarını kendi avantajına çevirmek 
için bir tarihe, motivasyona, siyasi güce ve uzmanlığa sahiptir. Bu durum, 
araştırmacılar ve profesyonel eğitimciler arasındaki kurumiçi gerilimi artır-
mıştır, ki burada üniversitenin politika oluşturmasında daha iyi bir konuma 
sahip ve daha aktif olan araştırmacılar üstün olma eğilimdedir.

UCH ve PUC’deki bilimsel faaliyet, üstten gelen herhangi bir stratejik 
yönlendirmeden çok, biliminsanlarının gündemi tarafından yürütülmek-
tedir. Araştırma ile öğretim ve temel bilim ile uygulamalı bilim arasındaki 
daha iyi bir etkileşim, UCH ve PUC’nin ajandalarında belirgin bir şekilde 
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ifade edilmektedir. Ancak, bu türden sinerji örnekleri –öğretim üyesi ter-
fisinin hem öğretim hem de araştırma performansına göre kararlaştırıldığı 
PUC’nin yeni koşulları gibi– kuraldan daha çok istisna olarak kalmaktadır.

Her iki üniversitede paydaşların yönetişimde rolü yetersizdir, ve bu 
muhtemelen hizmet verdikleri topluluklarla kalıcı ilişkiler kurmaktan 
doğan bir zayıflıktır. Ancak, fakülteler, okullar, merkezler ve programlar 
düzeyinde, paydaşlarla geniş bir ilişki vardır –belki de PUC’de daha derli 
toplu planlanmış ve örgütlenmiştir. Buna ek olarak, Katolik Kilisesi bu üni-
versitenin ayrıca bir paydaşıdır. Ne öğretim üyelerinin ne de öğrencilerin 
Katolik olması gerekmese de, üst yöneticiler inançlı kişiler arasından alınır; 
hatta bunun ötesinde, aynı zihniyetten insanların, kültürel olarak homojen 
bir kadrosunu bir araya getirme, üst düzeydeki çeşitliliği sınırlandırma eği-
limindedirler.

Her iki kurumdaki güç dağılımı, alınan kararların çoğunlukla, ulusal 
hükümetin karışması bir yana, kurumun merkezi düzeyinde değil, fakülte 
birimi düzeyinde geniş tabanlıdır 7. Ancak, PUC, kısmen 80 yıllık Katolik 
Kilise tarzı otoritenin kültürel mirasının bir sonucu, kısmen de otoritele-
rin seçim kökenli olmayışının etkisiyle, merkezde görece daha güçlüdür. 
Üniversite rektörü, öğretim üyesi desteğinden yararlansa da, akademik 
topluluğun bir delegesi değil, Kilise’nin bir temsilcisidir. UCH’de, seçilen 
dekanlar sadece fakültelerinden sorumluyken, PUC’de dekanlar kurumun 
işlemesine yardımcı olmaları ve fakülteleri yönlendirmeleri için atanırlar. 
PUC’deki fazla merkezileşmenin diğer yüzü, eğer rektör yanlış bir yönde 
ilerlerse, tüm üniversite bundan muzdarip olur; UCH’de ise, bazı fakülteler 
zayıflarken diğerleri gelişir.

Hükümet, Şili üniversitelerin stratejik yönetiminde büyük ölçüde yer 
almaz. Devlet üniversiteleri, bu kopukluk durumuna içerlemektedir ve hü-
kümetin kendi üniversitelerine onlardan ne beklediğini göstermesini bek-
lemektedirler. Ancak, hükümet, bilgiye dayalı yeniliğin ve gelişmiş insan 
sermayesinin Şili ekonomisine önemini vurgulamanın ve bu bildirimleri, 
araştırma ve geliştirme için ve lisansüstü çalışmalardaki burslar için paray-
la desteklemektenin yanında, kendini fazla belli etmemektedir. Ancak, bu 
müdahale etmeme tavrı, üniversiteleri hükümetin hoş karşılanmayan ta-
limatlarından özgür kılar, fakat, ne yazık ki, bürokratik düzenlemelerden 
uzak tutamaz. Bu düzenlemeler, özellikle adil değildir çünkü, her birinin 
aldığı kamu finansman düzeyine bakmaksızın, UCH’ye (devlet kurumu) 
uygulanmakta, PUC’ye (özel kurum) uygulanmamaktadır. UCH’nin mali 
varlıkları üzerindeki kamu sektörü kısıtlamalarının olumsuz bir sonucu, 
akademik olmayan personelinin görev süresidir. Yirmi yıl önce, PUC, mali 
gücünün daha fazla yetmediği gereksiz personeli çıkarabilmesine rağmen, 
UCH, böylesi bir grubu süresiz olarak sırtında taşımaktadır. Rakamlar orta-
ya çıkmaktadır: UCH, öğrenci ve öğretim üyesi sayısı açısından PUC’den 
kısmen büyüktür, PUC’nin idari pesonelinin 2.4 katı daha fazla personele 
sahiptir, her iki örnekte de, hastanelerin ve medikal merkezlerin akademik 
olmayan personeli sayılmamaktadır.
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İki üniversite arasındaki bu farklılıklar, araştırma yoğunluklu üniver-
siteler olarak gelişme arayışlarında karşılaştıkları rekabete dayalı koşulları 
betimlemektedir. PUC’nin rekabete dayalı koşulları daha elverişli görün-
mektedir. PUC organizasyon, yönetim ve finansmanın önemli konuların-
da kararlı bir duruma ulaşmıştır, UCH ise buna erişememiştir. UCH, hala, 
merkez ile çevre arasında doğru bir denge aramakta, üniversite genelinde 
ne olduğunu göstermek için ilgili bilgi sistemlerini geliştirmekte ve hükü-
metin gereksinimlerine hizmet etme karşılığında, hükümetten, daha fazla 
sübvansiyonlu “yeni düzen” talep etmektedir.

Bu iki üniversite arasında, araştırma merkezli üniversiteler haline gelme 
çabası gibi çeşitli benzerliklere rağmen, birçok farklılıkla birlikte daha önce 
belirtilen, göze çarpan bir önemli farklılık da her bir üniversitenin doğa-
sından kaynaklanmaktadır: PUC özel sektörü tercih ederken, UCH, devleti 
stratejik ortağı olarak seçmiştir. Bu, UCH’nin sanayi ve harç ödeyen öğren-
cilere yararı olmadığı veya PUC’nin kamu finansmanı ortadan kaldırdığı 
anlamına gelmez. Bu mevcut kaynaklar muhtemelen ellerinden alınmaya-
caktır. Soru, uluslararası fark eşiğini kaldırmak için gereken ek yardımın 
gelişiyle ilgilidir. UCH, kamu sektöründen gelecek yardımı beklemekte ve 
talep etmekte ve bunun olması için siyasi nüfuzunu seferber etmektedir. 
Buna karşılık, PUC, muhtemelen, hükümetin hizmeti artıracağını ümit 
etmekte ve bunun olması için, UCH kadar yoğun bir şekilde lobi faaliyeti 
yürütmektedir, fakat aynı zamanda, endüstriyle bağlarını geliştirmektedir.

Bu kitabın 9. bölümünde, Francisco Marmolejo “Meksike tarzı” araştır-
ma üniversitesini analiz etmektedir. Yerel gelenekleri ve ortamlarının içine 
gömülü olan, bu bölümdeki iki Şili üniversitesinin de kimliklerini araştırma 
üniversitene dönüştürecekleri muhtemeldir. Latin Amerika geleneğinde, 
“Şili tarzı” araştırma üniversiteleri, kendi için bilgi üretiminin yanı sıra, bü-
yük yarı zamanlı eğitmen kadrosuyla birlikte, mesleki eğitimin özel ihtiyaç-
larına dikkat etmeye devam edecektir. Araştırmanın, başlıca işlev olarak öğ-
retime üstün gelmesi olası değildir, ancak, hem UCH hem de PUC, öğretim 
kadrosunun araştırmaya katılımıyla artan bir eğitim sürecini düzenlemeyi 
arzu edebilir. Lisansüstü kayıtları büyümeye devam edecektir, ama, birkaç 
yıl için kayıtların çoğunluğunu temsil etmeyecektir. UCH ve PUC, artan 
kamu finansmanı desteği ile bile, özel gelirlere yoğun bağımlılığı ve bugün 
sahip oldukları geniş özerkliği devam ettireceklerdir.

Notlar

1. UCH’nin ISI indeksli yayınları hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Thomson 
Reuters Web of Knowledge.

2. Kıtasal Avrupa’dan kaynaklanan Latin Amerika geleneğinde, facultad üniversite-
yi oluşturan en büyük birimdir. Aşağı yukarı Birleşik Devletler’de, bir uzmanlık 
veya bir disiplin ya da epistemik açıdan birbiriyle ilgili bir grup disiplin üzerine 
yoğunlaşmış okul veya yüksekokula tekabül etmektedir.

3. PUC’nin ISI indeksli yayınları hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Thomson 
Reuters Web of Knowledge.
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4. Şili Eğitim Bakanlığı SIES (Sistema de Informacion de la Educacion Superior, veya 
Yükseköğretim Bilgi Sistemi) veritabanına göre (2008), UCH’deki öğretim üyele-
rinin yaş ortalaması, üniversitelerin ulusal ortalaması 44.5 ile karşılaştırıldığında, 
48’dir, http://www. sies.cl/.

5. Bu raporda, OECD, devlet yatırımı ve araştırma ve geliştirme hariç, ki bunlar da 
OECD kıstaslarının altındadır, yükseköğretime yapılan yardımın iki katına çıkarıl-
masını önermektedir.

6. Aslında, PUC, girişimci üniversiteler üzerine olan ikinci kitabında Clark tarafın-
dan analiz edilen örneklerden birisidir (Clark 2004, 110-21).

7. Kendi işlerini yürütmede Şili üniversitelerindeki -özel ve devlet- geniş özerklik, 
olarak başka yerlerde nadiren bulunur. Karşılaştırma için bu kitaptaki Bölüm 7’ye 
bakınız.

Kaynaklar

Altbach, Philip G. 2007. “Empires of Knowledge and Development.” In World Class 
Worldwide: Transforming Research Universities in Asia and Latin America, ed. Philip G. 
Altbach and Jorge Balán, 1-28. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Arriagada, Patricio. 1989. Financiamiento de la educación superior en Chile 1960-1988. 
Santiago: FLACSO.

Bernasconi, Andrés. 2005. “University Entrepreneurship in a Developing Country:The 
Case of the P. Universidad Católica de Chile: 1985-2000.” Higher Education 50 (2): 
247-74.

———. 2007. “Are There Research Universities in Chile?” In World Class Worldwide: 
Transforming Research Universities in Asia and Latin America, ed. Philip G. Altbach 
and Jorge Balán, 234-59. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Brunner, José Joaquín. 1986. Informe sobre la educación superior en Chile. Santiago: 
FLACSO.

Clark, Burton R. 1998. Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of 
Transformation. Oxford: Pergamon.

———. 2004. Sustaining Change in Universities: Continuities in Case Studies and Concepts. 
Maidenhead, U.K.: Open University Press.

CRUCH (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas). 1992. Anuario Estadístico. 
Santiago: CRUCH.

———. 1998. Anuario Estadístico. Santiago: CRUCH.
———. 2007. Anuario Estadístico. Santiago: CRUCH.
Hunneus, Carlos. 1988. La Reforma Universitaria veinte años después. Santiago: 

Corporación de Promoción Universitaria.
Koljatic, Matko. 1999. “Utilidades, orientación al mercado y descentralización: 

‘Nuevas’ ideas para la administración universitaria en Latinoamérica.” Estudios 
Públicos 73: 335-58.

Krebs, Ricardo, M. Angélica Muñoz, and Patricio Valdivieso. 1994. Historia de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile 1888-1988. Santiago: Ediciones Universidad 
Católica de Chile.

Lehmann, Carla. 1990. “Antecedentes y tendencias en el sistema de financiamiento 
de la educación superior chilena.” In Financiamiento de la Educación Superior: 
Antecedentes y desafíos, ed. Carla Lehmann, 31-78. Santiago: Centro de Estudios 
Públicos.



Dünya Çapında Üniversitelere Giden Özel ve Kamusal Yollar: Şili Örneği     213

Levy, Daniel C. 1986. Higher Education and the State in Latin America: Private Challenges 
to Public Dominance. Chicago: University of Chicago Press.

Levy, Daniel C., and Andrés Bernasconi. 1998. “University of Chile.” In International 
Dictionary of University Histories, ed. Carol Summerfield and Mary Elizabeth 
Devine, 464-67. Chicago: Fitzroy Dearborn.

Mellafe, Rolando, Antonia Rebolledo, and Mario Cárdenas. 1992. Historia de la 
Universidad de Chile. Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile.

Ministry of Education, Chile. 2010. “Compendio Estadístico.” Ministry of 
Education, Santiago. http://www.divesup.cl/index.php?option=com_content 
&view=article&id=94&Itemid=58.

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). 2009. Tertiary 
Education in Chile: Reviews of National Policies for Education. Paris: OECD.

Serrano, Sol. 1994. Universidad y Nación: Chile en el siglo XIX. Santiago: Editorial 
Universitaria.

UCH (Universidad de Chile). 2004. Proyecto Piloto de Acreditación Institucional: Informe 
de la Universidad de Chile. Santiago: Universidad de Chile.

———. 2007. Plan de Mejoramiento Institucional. Santiago: Universidad de Chile.
———. 2008. Anuario 2008. Santiago: Universidad de Chile.





    215

BÖLÜM 9

Meksika’da Mükemmeliyete Giden 
Uzun Yol: Monterrey Teknoloji 
Enstitüsü
Francisco Marmolejo

Diğer ülkelerdeki ortak eğilimi izleyen Meksika, yakın geçmişinde, yük-
seköğretim kurumlarının bazılarını, araştırma odaklı eşdüzey mükemmeli-
yet üniversiteleri düzeyine geliştirmeyi arzu etti. Kamu sektörü açısından, 
buna adanan önemli çabalar Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (Universi-
dad Nacional Autonoma de Mexico, veya UNAM) tarafından sürdürülmüş, 
öte yanda özel bir kurum olan –Monterrey Yükseköğretim Çalışmaları Tek-
noloji Enstitüsü (Instıtuto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monter-
rey, veya ITESM)– kendi, benzer ancak farklı bir yolda yatırım yapmıştır. 
ITESM daha az araştırılırken, birçok bilim insanının UNAM üzerine çalış-
ması nedeniyle, bu bölüm, Monterrey şehrinde bulunan ana yerleşkesine 
özel bir vurgu yaparak, ITESM’nin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulun-
maya çalışacaktır.

Son yıllarda, ITESM, başarılı, yüksek nitelikli bir kurum olarak, hem 
Meksika’da hem de yurt dışında hatırı sayılı bir saygınlık geliştirmiştir. 
ITESM, kuzey eyaleti Nuevo Leon’un merkezi olan Monterrey şehrinde 
1943’te kurulmuştur. Son yıllarda, Meksika’nın birçok eyaletinde kurulan 
şube yerleşkeleriyle ulusal olarak ve, araştırma kapasitelerinin çoğunu en 
önemli yerleşke olan Monterrey’de yoğunlaştırsa da, diğer ülkelerdeki ücra 
şehirler aracılığı ile uluslararası olarak genişlemektedir. Benzersiz tarihini, 
farklı niteliklerini ve resmi olarak açıkladığı en iyi araştırma üniversitesi “a 
la Mexicana” haline gelme arzusunu düşünecek olursak, ITESM analiz için 
iyi bir örnek teşkil etmektedir. Jamil Salmi tarafından geliştirilen modeli 
(2009) kullanarak –dünya çapındaki araştırma üniversiteleri arasında yay-
gın olan birçok niteliği tespit etmiştir– ITESM, birçok önemli işlevsel öge-
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nin bu niteliklerle uygun olduğu bir kurum olsa da, bu bölüm, onun genel 
araştırma gelişiminin hala küçük olduğunu ve görece kapsamının sınırlı 
olduğunu tartışmak üzere ITESM’nin temel niteliklerini analiz edecektir. 
Salmi’nin tespit ettiği nitelikler arasında en önemlileri, kurumun yetenekle-
ri etkilemedeki kabiliyeti, kaynaklara erişimi ve yönetim modelidir.

Benzersiz tarihi ve evrimi nedeniyle, birçok bilim insanı ITESM’nin, 
Meksika’daki yükseköğretim yapısından kısmen değişik olduğunu öne 
sürmektedirler (Gacel–Avila 2005; Ortega 1997; Rhoades ve diğerleri 2004). 
ITESM, bazen çalışmaları, önem verdikleri ve eğitim modeli için eleştiril-
mektedir; bazen, birçok alandaki başarısı için övülmektedir; bazen Meksi-
kali ticari elitin gizli gündemiyle bağdaştırılmaktadır; ve bazen de, Meksika 
eğitim politikaların gelişmesi ve uygulanmasında göz ardı edilmektedir. 
Ancak, ITESM, aynı zamanda, Latin Amerika’daki önemli bir yükseköğre-
tim kuruluşu olarak kabul edilmekte ve bazen Meksika’daki en iyi kurum 
olarak alkışlanmaktadır (Elizondo 2000; Gomez 1997).

Araştırma ile ilgili olarak, ITESM yönetimi, ITESM ‘yi bir araştırma üni-
versite haline getirme niyetini resmi olarak 1996’ya kadar duyurmadı. So-
nuç olarak, ITESM’nin araştırmada mükemmeliyet yarışı, görece olarak 
hala yenidir ve araştırma, çoğunlukla Monterrey şehrindeki yerleşkede 
yoğunlaşmıştır. Bu bölümde analiz edileceği üzere, ITESM’nin en önemli 
yerleşkesi, dünya çapında araştırma üniversitesi statüsünü gerçekleştirmek 
için kuşkusuz bir yola girmiştir, ancak bu amaca henüz ulaşmış değildir.

Sistemin Tarihsel ve İçeriksel Kısa Bir Analizi

Meksika’da, devlet ve özel yükseköğretim alt sektörleri, ITESM’nin ta-
rihini ve rolünü ele almak için analiz edilmesi gereken önemli farklılıklara 
sahiptir. Meksika yükseköğretim sistemi, UNAM’nin ilk atası olarak sayılan 
the Real y Pontificia Universidad de Mexico’nun 1553’te kurulmasına kar-
şın, görece gençtir. UNAM mevcut ulusal ve özerk statüsünü 1929’da aldı. 
Birkaç yıl sonra, özellikle 1940larda ve 1950lerde, Meksika’nın çeşitli eya-
letlerinde devlet eyalet üniversiteleri kurulmaya başlandı. Genelde, bu ku-
rumlar, çoğunlukla lisans öğrencilerine sunulan ve yarı zamanlı öğretmen-
ler tarafından verilen geleneksel, mesleki yönelimli akademik programlar, 
rektörün ve dekanların öğretim üyeleri arasından seçimi; ve henüz mezun 
olanlar ve yerel profesyoneller arasından hem tam zamanlı hem de yarı za-
manlı öğretim üyelerinin işe alımından oluşan, akademik ve organizasyonel 
UNAM modelini takip ettiler. Genel olarak, ülkedeki devlet üniversitelerin-
de benimsenen yönetişim modeli, öğretim üyeleri, öğrenciler ve dekanlar 
tarafından oluşan kurul bazlı bir otoriteyi –Üniversite Konseyi– kapsamak-
taydı. Devlet üniversitelerinin hızlı artışı, bazı sektörler tarafından –özel-
likle etkili Roma Katolik Kilisesi ve ticaret organizasyonları tarafından– bi-
leşenlerinin ihtiyaçları için dengesiz veya yetersiz olarak görülmüştür. Bu 
sektörler, sonunda, 1943’te ITESM de dahil birkaç özel üniversitenin kurul-
masına olur veren hükümet üzerinde baskı uygulamışlardır.
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Birçok eyalette, kamu kurumları finansman modeli, işletim maliyetleri-
nin çoğunu kapsayan devlet yardımları üzerine kuruluydu –ve bugüne ka-
dar kalmıştır. Kamu kurumları, genelde, öğrencilerden, onların ekonomik 
durumlarına bakmaksızın çok az miktarda –bazen sadece sembolik– harç 
ve ücret alır. Aksine, ITESM gibi özel kurumların işleyişleri, hizmetlerin 
satışları, özel, vergisiz bağışlar ve hatta, bazı durumlarda, piyango organi-
zasyonundan gelenlere ilaveten, esas olarak, harçlar ve öğrenci ücretleriyle 
finanse edilir. Belirli özel araştırmalar veya danışmanlık hizmetleri için veya 
özel kurumlarla ortaklıkta finanse edilen projelerde dolaylı katılıma izin ve-
rildiği, rekabete dayalı mali destek örneğinde bazı istisnalar olsa da, özel 
üniversitelere, genel olarak, kamu finansmanı hakkı tanınmaz.

20. yüzyılın ikinci yarısında Meksika yükseköğretimi, muazzam bir bü-
yüme yaşadı. Yükseköğretimde ulusal kayıtlar, 1950’de 30,000’den 2008’de 
neredeyse 3 milyona yükseldi. Talebi, o zamanki hızlı nüfus artışı (1950’de 
25 milyondan 2005’te 103 milyona) ve hızlı şehirleşme oluşturuldu. Bu ta-
lep, akademik programların sunumundaki artış, devlet üniversitelerinde 
kayıt artışı ve yeni tip ortaöğretim sonrası kurumların kurulmasıyla karşı-
landı. Aynı zamanda, özellikle 1990larda, akademik programların kalitesini 
güvence altına almayı değil, kamusal yükseköğretim üzerindeki demogra-
fik baskıyı azaltmakla ilgilenen hükümet otoritelerinin gevşek yetkilendir-
me politikası nedeniyle birçok özel üniversite kuruldu.

1990lar boyunca, devlet yükseköğretim kurumları esas olarak öğretime 
önem veridiler, araştırma çabası sınırlıydı. Ayrıca, genelde, özel üniversi-
telerde akademik programlar, özellikle laboratuarlar ve araştırma altyapısı 
sınırlı yatırım isteyen düşük maliyetli programların öğretimine tahsis edil-
mişti ve hala böyledir. Hem devlet hem de özel üniversitelere uygulanan 
kalite kontrol mekanizmaları oldukça kısa süre önceye kadar yürürlükte 
değildi. Gözle görülebilir kurumsal farklılaşmanın sürecinin ortaya çıkışı 20. 
yüzyılın son yıllarını ve 21. yüzyılın ilk on yılını bekledi.

Bugün, çoğunlukla, öncü devlet üniversiteleri ve seçili sayıda gelişmiş 
özel üniversiteler araştırmaya giderek artan bir önem veriyorlar. Aynı za-
manda –hem devlet kurumlarına hem de özel kurumlara uygulanbilen 
akademik program akreditasyonuna dayalı dış emsallerin değerlendirme-
sinde ulusal bir çerçevenin, giderek toplum kabulünü kuvvetlendirmesi ve 
kazanması nedeniyle (Malo ve Fortes 2004)– kurumlar, kendi akredite edil-
miş programlarını yaparak kendilerini farklı kılma eğilimindedirler.

Diğerleri arasında, daha rafine hükümet politikalarını, ulusal hüküme-
tin adem-i merkeziyetçiliğini ve kurumsal çeşitliliği içeren, çeşitli faktörler, 
Meksika toplumunun genel evrimi kapsamında analiz edilmesi gereken 
(Rubio 2006) bu yeni gelişimsel süreçte bir rol oynamıştır (Brunner ve arka-
daşları 2006). Bir bütün olarak yükseköğretim sistemi, uluslararası uygula-
maların artan farkındalığına (Maldonado–Maldonado 2003) ve uluslararası 
araştırma ve akademik ağlarla daha sık iletişime yol açan, Meksika ekono-
misi ve toplumunun dünyaya açılmasından etkilenmiştir.
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Özetle, Meksika yükseköğretim sisteminin yapısı, boyut, karmaşıklık ve 
çeşitlilik açısından son zamanlarda hızla değişmiştir. 2008’de, tüm ulusal 
sistem, 843’ü devlet ve kalan 1.599’u özel olmak üzere 2.442 yükseköğretim 
kurumunu içermekteydi. Bu kurumlarda, yüzde 65,7’si devlet kurumla-
rına 34,3’ü özel kurumlara kaydolmak üzere 2.814.871 öğrenci vardı (Tu-
iran 2008). 60 yıl önce, yükseköğretimdeki ulusal kayıtların, yaklaşık 200 
öğrenciye sahip olan ITESM’nin de dahil olduğu, sadece birkaç kurumda 
toplamda yaklaşık 30.000 öğrenci olduğu düşünülürse, sistemin büyümesi 
etkileyici olmuştur.

ITESM’nin Kuruluşu ve Tarihi

ITESM’nin oluşumu ve sonraki gelişimi için gerekçelerin analizinde, bu 
kurumun neden Nuevo Leon eyaletinde kurulduğu açıklık kazanacaktır. 
Meksika’nın kuzey kısmında yer alan, Birleşik Devletler’in Texas eyaleti ile 
sınırı bulunan Nuevo Leon, Meksika ile Birleşik Devletler arasındaki ticaret 
için önemli bir merkezdir. Onun merkez şehri, Monterrey, Meksika’nın fi-
nansal merkezi olarak bilinir. Genel olarak, en önemli bölgesel rekabet ede-
bilirlik indeksleri, Nuevo Leon eyaletini sürekli olarak en fazla rekabet gü-
cüne sahip ve ülkede federal bölge ardından ikinci sırada (OECD 2009) ve 
de Meksikadaki en büyük üçüncü eyalet ekonomisi olarak sıralamaktadır.

Eyaletteki endüstriyel faaliyet, son yıllarda, düşük katma değerli bir 
üretim temelinden, daha gelişmiş yüksek katma değerli bir temele doğru 
dönüşmektedir. Ayrıca, Nuevo Leon’da yaşam koşulları, ortalama ulusal 
düzeyi geçmiştir.

Nuevo Leon, kuşaklardır süren, iyi bilinen girişimci bir kültüre sahiptir. 
Coğrafi konumu ve nüfusun metropolitan özelliği, alanın ekonomik ge-
lişimini, ticari toplumunun girişimci tavrını ve hem bölgesel ekonominin 
hem de Nuevo Leon’daki üniversitelerin uluslararası yaklaşımını açıklayan 
önemli faktörlerdir (Mora, Marmolejo ve Pavlakovich 2006). Böyle faktörler, 
ITESM’nin kuruluşunda ve sonraki gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

Eyalet, 43 yükseköğretim kurumuyla hizmet vermektedir. Devlete ait 
Nuevo Leon Özerk Üniversitesi, en büyükleridir (120,000 öğrenci ile ülke 
genilde üçüncüdür), ITESM ondan sonra gelir.

ITESM’nin Kuruluşu

1940ların başında, Nuevo Leon’un hızlı endüstrileşmesi, uygun bir şe-
kilde eğitilmiş uzmanların ve teknisyenlerin varlığına ve yükseköğretim 
kurumlarının ve onların akademik programlarının uyumlu genişlemesine 
gereksinim duyulmuştur. Devlet yükseköğretim kurumlarının yeni başla-
yan gelişimi göz önünde alınınca, Monterrey şehrinin önde gelen girişim-
cisi, Eugenio Garza Sada öncülüğünde bir grup sanayici, doğrudan kendi 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir üniversite kurmaya karar verdiler.



Meksika’da Mükemmeliyete Giden Uzun Yol: Monterrey Teknoloji Enstitüsü     219

1943’te kurulan ITESM, Meksika’daki en eski dördüncü özel üniversi-
tedir. ITESM’nin kurucuları, bölgedeki şirketler için mühendis ve ara yö-
neticileri yetersizliği olduğunu ve o zaman kurulan devlet üniversiteleri-
nin ihtiyaçları için yeterli olmayacağını farkettiler. Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü mezunu Sada, “moder bir Meksika toplumu ve ekonomisi inşa 
etmek için gereken profesyonelliğin bir türünü” ülke içerisinde hazırlamak 
üzere yüksek kalitede bir özel üniversite olarak ITESM’yi kurmayı istemiştir 
(Elizondo 2000). ITESM, özel, kar amacı gütmeyen bir kurum olarak, her-
hangi bir siyasi parti veya dini gruptan bağımsız ve bunlarla bağıntısı olma-
yacak bir şekilde 1943’te kuruldu.

ITESM, iki lisans okulunda –endüstri mühendisliği ve muhasebe (yük-
sekokula ek olarak)–, 227 öğrenci ve 14 öğretim üyesi ile faliyete geçti. 
Meksika’da çoktan kurulmuş olan benzer özel kurumlar farklı nedenlerden 
dolayı ortaya çıkmıştır: Guadalajara Özerk Üniversitesi, Jalisco eyaletinde 
iki muhalif siyasi grup arasındaki cepheleşmesinden kaynaklanmıştır, La 
Salle Üniversitesi Katolik dini bir grubun isteği üzerine kurulmuştur ve 
Amerika Üniversitesi Meksika şehrinde Birleşik Devletler tarzı bir yükse-
kokul olarak kurulmuştur. Ticaret sektöründen gelen taleplere doğrudan 
yanıt vermek için kurulan tek kurum, Moterrey’deki ITESM idi. ITESM’nin 
tarihinde birçok dönüm noktası olmasına karşın (bakınız Ek 9A), ileride 
açıklanacağı üzere, bazıları, özellikle ITESM’nin araştırma hedeflerine yö-
nelik olanlar, daha önemliydi.

ITESM Piyangosu’nun Kuruluşu, 1947

ITESM’nin ilk icraatları, zorluklarla geçti. Başlangıçtaki finansman, yeni 
oluşturulan üniversiteyi destekleyen bir grup işletme tarafından sağlansa 
da, ITESM uzun vadeli sürdürülebilir bir girişim haline gelmek için, kamu 
fonlarına erişiminin yetersizliği nedeniyle, diğer destek kaynaklarına ge-
reksinim duyacaktı. ITESM’nin kurucuları, sosyal sorunları desteklemek 
amacıyla, kar amacı gütmeyen organizasyonlara piyango yürütmesi için 
izin federal hükümet tarafından kontrol edilen veren yasal bir mekaniz-
madan yaralandı. ITESM piyangosu (şu an Sorteo Tec olarak bilinmektedir) 
sonunda, kurumun büyemesi için en önemli yardımlardan birisi haline gel-
di. ITESM halen, her yıl 23 milyon dolarlık hediye verdiği, ulusal piyango-
sunun yıllık olarak üç sürümünü yürütmektedir. Piyangonun her sürümü, 
ITESM’ye, satıldığı zaman, sürüm başına 29 milyon dolar brüt gelir veya 
her yıl 97 milyon dolar sağlayan 450,000 bilete sahiptir. Sorteo Tec, bursların 
verilmesi için ve en son olarak, üniversitenin araştırma faaliyetlerini destek-
lemede önemli bir hale gelen daimi profesörlükler kurmak için kaynaklar 
sağlamaktadır.

Birleşik Devletler Akreditasyonu Verilmesi, 1950

Özel üniversiteler için yasa ve yönetmeliklerin belirgin bir şekilde tes-
pit edilmediği bir ortamda, ITESM başkanlığı, kuruluşundan sadece bir-
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kaç yıl sonra akademik programlarını daha meşru kılmada bir yol olarak 
Birleşik Devletler yükseköğretim sistemindeki akreditasyonu sürdürmeye 
karar verdi. Birleşik Devletler’de akreditasyon almak, sadece uluslararası 
kabul kazanmak için değil, fakat aynı zamanda, ulusal yönetmeliklerdeki 
olası değişiklik riskini, ki kurumu tehlikeye sokabilirdi, hafifletmek için 
planlandı. Coğrafi yakınlık nedeniyle, Southern Association of Colleges 
and Schools’a –ki, Teksas da dahil, 11 ABD eyaletindeki eğitim kurumları-
nı akredite etmiştir– bu farklı istekle başvuruldu. ITSEM’yi ABD dışından, 
herhangi bir Amerikan bölgesel akredite kurumundan, akreditasyon alan 
ilk kurum yapan süreç, 1950’de sonuçlandı. Amerikan kuruluşundan alı-
nan akreditasyon, sadece ITESM’ye yabancı bir eğitim kuruluşu tarafından 
kalite tanınmasını sağlamadı, fakat aynı zamanda, kurumu, o zaman Mek-
sika yükseköğretim sisteminde alışılmamış olan, emsal değerlendirmesi ve 
kurumsal etkileyicilik kültürünün içine soktu. Bu akreditasyon, ITESM’nin 
tarihi ve başarılarındaki, gelecek gelişmelerde önemli bir rol oynadı.

Meksika Hükümetinden Özel Özerklik Statüsünün Alınması, 1952

ITESM’nin kuruluşundan dokuz yıl sonra, özel bir başkanlık kararıyla 
resmileştirilen, Escuela Libre Universitaria (Özgür Üniversite Okulu) özel 
statüsünü almak için ITESM’nin yönetimi federal hükümet ile başarılı bir 
şekilde müzakerede yapınca, hükümet düzenlemelerinde beklenilmeyen 
olası değişiklikler hakkındaki endişeler yok oldu. Bu karar, ITESM’nin özerk 
statü denkliği almasını sağladı, çünkü karar, kuruma, Eğitim Bakanlığı’nın 
özel bir uygulamasıyla, akademik programlar sunması ve diploma vermesi 
için yetki verdi. Özgür Üniversite Okulu statüsünü almak, ITESM’ye, aka-
demik programları düzenlemek için ve standart hükümet yönetmeliklerine 
tabi olan diğer özel kurumların kısıtlamaları olmaksızın yeni eğitim ve ör-
güt modeller uyarlamak için yeterli esnekliği verdi.

Diğer Şehirlere Açılım, 1967

ITESM’nin kuruluşundan birkaç yıl sonra, çoğu ITESM mezun olan 
Meksika’nın diğer bölgelerindeki ticaret topluluklarının üyeleri, üniver-
site yetkililerinden, Monterrey şehri dışında şube yerleşkeler açması iste-
ğinde bulunmaya başladılar. ITESM 1967’de, Sonora’daki Pasifik kıyı şehri 
Guaymas’ta başka bir yerleşke açtı. Bu yerleşke, diğer Meksika şehirleri-
ne yoğun açılım döneminin başlangıcıydı, ki bu, tüm örneklerde, altyapı 
ve faaliyet giderleri için fon elde etmek amaçlı yerel bir kurul oluşturması 
kavramına dayalıdır. ITESM, yerleşkenin akademik modelini kurmak ve 
kurumu yönetmek için sorumluluk üstlendi. Akademik program kalitesini 
korumak önemli bir sorun teşkil etse de, ortak sorumluluklar modeli –yerel 
ticaret topluluğu finansmandan sorumlu ve ITESM ise akademik tedarik ve 
idareden sorumludur–, şube yerleşkelerin açılışında başarı gösterdi. ITESM 
sistemi 2010 itibariyle, neredeyse tüm ülkeye hizmet eden, Meksika çapın-
da kurulmuş 33 yerleşke ve 25 bölge ile geniş bir ağ oluşturmuştur.
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Doktora Diploması Verilmesi, 1968

Kuruluşundan yirmibeş yıl sonra, ITESM organik kimya uzmanlığında 
ilk doktora diplomasını vermeye başladı. Doktora diploması verme yetene-
ği, bir araştırma üniversitesi haline gelme arayışında ITESM’nin ilk belirgin 
çabasıydı. Bu, ITESM’e yeni bir alan açtı, fakat aynı zamanda sorunlar da 
oluşturdu. Bu başarı, 1961’de organik kimya uzmanlığı yükseklisans dere-
cesini vermeye başlayan hazırlıklı öğretim üyelerinin aşamalı olarak takvi-
ye edilmesinin sonucuydu. Akademik bir bölümün şemsiyesi altında temel 
bir öğretim üyesi kurulu oluşturma süreci, daha sonra, ITESM’de benzer 
lisansüstü programlarının oluşumu için bir temel olarak kullanıldı.

ITESM’nin Bir Sistem Olarak Biçimlendirilmesi, 1986

ITESM şube yerleşkelerinin 1967’de başlayan ülke genelinde gelişen ve kıs-
men kontrol edilemeyen büyümesi, ITESM yetkililerinin kurumun işleyişini 
daha iyi organize etmelerini gerektirdi. Bu organizasyon, ITEM’nin yönetim 
kurulu tarafından bir genel rektör ve bir dizi bölgesel başkan yardımcılıklarıyla 
birlikte sistem oluşumunu biçimlendirme kararının verilmesine yol açtı.

Araştırmayı Çekirdek Misyonunun Bir Parçası Olarak İçeren Kurumsal 
Karar, 1996

ITESM’de araştırma ilk yıllarından beri yürütülüyor olsa da, özellikle ku-
rumun araştırma için kamu fonlarına erişiminin olmaması nedeniyle, üniver-
sitenin çekirdek işlevi olarak görülmüyordu. Ancak, ITESM’nin merkez yer-
leşkesinde ilk doktora programlarının oluşumu, öğretim ve araştırma işlevleri 
arasında gerilime neden oldu, ki eğer kurum araştırma yapmakla ilgilenen 
nitelikli öğretim üyelerini ve lisansüstü öğrencileri elinde tutmak istiyorsa, 
bu gerilimi çözmesi gerekmekteydi. 1996’da, stratejik planının gözden geçi-
rilmesi sırasında, kurum, araştırmayı temel faaliyetlerinin bir parçası olarak 
vurgulamaya karar verdi. Bu, ITESM için, hem Meksika yükseköğretim orta-
mında hem de yurt dışında, varlığını ve prestijini daha da sağlamlaştırmak 
için gerekli bir adımdı. Ancak, esas vurgunun, Meksika’nın gelişimiyle ilişkili 
olarak, uygulamalı araştırma üzerinde olacağı netleşmişti. Bu kurumsal karar, 
ITESM’nin, şirketlerden ve zaman zaman, hükümetten, araştırma fonlarına 
erişmeye çabalamasını sağlayacaktı. Karar, aynı zamanda, ITESM’ye dahili ve 
gayrıresmi farklılaşma sürecine başlaması için bir sistem olarak öncülük etti, 
çünkü ITESM’nin her yerleşkesi, araştırma girişimiyle resmi olarak uğraşmak 
için yeterli ve ilgili değildi. On yıl sonra, 33 yerleşeknin sadece sekizi, resmi 
olarak araştırma eğilimini bildirdi; kalan yerleşkelerin ise araştırma faaliyetle-
rinde bulunması beklenilmemektedir (Enriquez 2007).

Monterrey Sanal Teknik Üniversitesi’nin Oluşumu, 1997

1990’ların başlarında, Southern Association of Colleges and Scho-
ols, bütün yerleşkelerin aynı kalite standartlarında olmaması nedeniyle, 
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ITESM’nin akreditasyonunu resmi olarak reddetti. Kurum öncelikli olarak, 
özellikle ITESM’nin şube yerleşkelerinde yaygın bir sorun olan, çok sayı-
da öğretim üyesinin uygun lisansüstü referanslarının azlığına dikkat çek-
ti. Öğretim üyelerini tamamen değiştirerek sorunu çözemeyecek olan, ve 
ABD akreditasyonunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olan ITESM otoritele-
ri, öğretim üyelerinin yüksek lisans referanslarını, genellikle onlara uzaktan 
eğitim yüksek lisans programları önererek, büyük ölçüde artırmaya karar 
verdi. Bu artırış, Monterrey’in dışında yaşayan öğretim üyelerine uzaktan 
eğitim bazlı lisansüstü programlar sunmak için altyapıya yoğun bir şekilde 
yatırım yapılmasını gerektirmekteydi. ITESM aynı zamanda, her ikisi de 
ABD’de olan, Austin’deki Texas Üniversitesi ve Caneige Mellon Üniversite-
si de dahil çeşitli kurumlarla ortaklıklar kurdu. Bu ortaklıklar, bu kurumlar-
daki öğretim üyelerinin uydu video konferans yöntemini kullanarak kendi 
yerleşkelerinden ITESM’nin öğretim üyelerine yüksek lisans ve doktora 
dersleri vermesini sağladı. Altyapıdaki ve eğitmenlerin maaşlarındaki bü-
tün yatırımlar ITESM tarafından yapıldı ve öğrenci olarak katılan öğretim 
üyeleri en az, öğrenci oldukları süre kadar, kurum için çalışma taahhütün-
de bulunmak zorundaydılar. ITESM aynı zamanda, öğretim üyelerinden 
büyü bir kadro oluşturdu ve onları, başta Birleşik Devletler olmak üzere, 
çeşitli üniversitelerdeki doktora programlarında okumaları için mali olarak 
destekledi. Sonuç olarak, ITESM görece kısa bir zaman diliminde, Southern 
Association of Colleges and Schools’un oluşturduğu akreditasyon istekleri-
ne uydu ve aynı zamanda, uzaktan eğitim bazlı programlar öğretmek için 
uzmanlık oluşturdu. Yeni elde edilen teknik bilgi, şu an ileri teknolojiyi ve 
standartlaştırılmış pedagojik metodları kullanarak, Meksika’da 1,270 bölge-
de ve Latin Amerika’da 10 ülkedeki 160 bölgede yıllık olarak 80,000’den faz-
la öğrenciye (ITESM 2009c) mesleki gelişim ve resmi derece isteyen dersler 
sunan Sanal Üniversite’yi oluşturmak için kullanıldı (Cruz Limon 2001).

ITESM’de Merkez Yerleşke ile Sistem Arasındaki Farklılaşma

Monterrey şehrinde bulunan merkez yerleşke, ITESM’nin ülke genelin-
deki 33 yerleşkesi içerisinde en büyük akademik ve araştırma altyapısına 
sahiptir. Ayrıca,Tıp Fakültesi bulunan tek yerleşkedir. Resmi olarak böyle 
tanımlanmasa da, Monterrey yerleşkesi, şube yerleşkelere göre kaynakların 
aşırı tahsisi ve kurumsal çabalara yansıdığı gibi, ITESM’nin kendi araştırma 
profilini geliştirme girişimlerinin odağıdır.

Sistem düzeyinde, ITESM 2009/10 akademik yılında 96,649 kişi kaydet-
miştir, bunların 25,075’i Monterrey yerleşkesine gitmiştir, ki bu, sistem ça-
pındaki kayıtların yüzde 27’sini temsil eder. Monterrey yerleşkesi açık ara 
farkla sistem içerisindeki en büyük kayda sahiptir, onu sırasıyla, Meksika 
eyaletindeki Meksika Şehri yerleşkesi ve Guadalajara izler. ITESM Mon-
terrey yerleşkesindeki kayıtlar şöyle dağılmaktadır: yüksekokul yüzde 17, 
lisans programlarında yüzde 68 ve lisansüstü programlarında yüzde 14. 
Özellikle Monterrey yerleşkesinde, zaman içerisinde değişen yükseklisans 
öğrenci sayısı karşılaştırıldığında, ITESM’nin araştırma kabiliyetlerini güç-
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lendirmeyi amaçlayan strateji kısmı ortadadır: 2003’ten 2009’a, yerleşke 
genelindeki toplam kayıt yüzde 5.3 büyümüştür (tüm ITESM sisteminde-
ki sadece 3.2’lik büyümeye nazaran). Ancak, yüksekokul kaydı yüzde 13.8 
azalmıştır, lisans kaydı yüzde 4.5 artmış ve lisansüstü kaydı aynı dönemde 
yüzde 50.4’lük olağaüstü bir artış göstermiştir (ITESM 2004a, 2010).

Benzer bir model, ITESM’nin öğretim kadrosunda da görülebilir; 
2009’da, toplam 927 tam zamanlı öğretim üyesi, sistem genelindeki sayıya 
nazaran (yüzde 33), Monterrey yerleşkesindeki toplam 2,102 öğretim üyesi-
nin büyük bir kısmını temsil etmektedir (yüzde 44). Koşut olarak, bir bütün 
olarak sistem hemen hemen yüzde 2’lik bir düşüş yaşarken, 2003’ten 2009’a, 
tam zamanlı öğretim üyesi sayısı, Monterrey yerleşkesinde yüzde 24 art-
mıştır. Monterrey yerleşkesi, ITESM sistemindeki tam zamanlı öğretim üye-
lerinin toplam sayısının yüzde 32’sini çalıştırmaktadır (ITESM 2004a, 2010).

Beklenildiği gibi, ITESM Moterrey yerleşkesindeki öğrenciler, akademik 
programlar açısından çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Sistem genelinde 
sunulan 54 lisans programından, Monterrey 43’ünü sunmaktadır, dağılımı 
şöyledir: mekatronik ve bilgi teknolojisi (8); süreç ve üretim mühendisliği 
(5); biyoteknoloji, kimya ve gıda bilimleri (6); mimarlık ve inşaat mühendis-
liği (2); biyotıp ve sağlık bilimleri (6); iletişim, edebiyat ve medya (3); ulusla-
rarası ilişkiler ve siyaset bilimleri (2); sayısal animasyon ve tasarım (2); iktisat 
ve hukuk (3); işletme (4); ve muhasabe ve finans (2). ITESM’nin önemli bir 
özelliği, 43 programın 36’sı, ya Meksika’da yaygın olan mesleki yönelimli 
lisans çalışmaları tarzıyla uyumlu olarak ya da Amerikan kurumları tarafın-
dan sunulan lisans derecesi tarzına daha çok benzeyen, uluslararası sosyal 
bilimler yönelimli bir müfredatla uyumlu olarak çalışılabilmesidir.

Sistem düzeyinde, ITESM 26 uzmanlık, 46 yüksek lisans programı ve 10 
doktora programı sunmaktadır. Bunlardan, ITESM Monterrey yerleşkesi 15 
uzmanlık (2’si işletmede, 12’si tıpta, 1’i mimarlık ve mühendislikte); 41 yük-
sek lisans programı (mimarlıkta 2, sosyal ve beşeri bilimlerde 6, gazetecilik 
ve iletişimde 2, hukukta 2, eğitimde 4, işletme yönetiminde 14, sağlıkta 1, ve 
bilişim teknolojisi ve elektronikte 10); ve beşeri çalışmalar, halkla ilişkiler, 
sosyal bilimler, eğitimsel yenilik, mühendislik bilimleri, idari bilimler, ve bi-
lişim ve teknolojisi ve iletişimde 7 doktora programı sunmaktadır.

Ayrıca, yüseklisans programlarının dokuzunda ve doktora programları-
nın birinde, ITESM Monterrey yerleşkesi, esas olarak Birleşik Devletler’de 
ancak aynı zamanda Avustralya, Belçika, Kanada ve Fransa’daki çeşitli em-
sal kuruluşlarla çift diploma anlaşmalarına sahiptir.

ITESM’nin genel olarak araştırma profilini güçlendirmesindeki önemli 
bir faktör, kurumun öğretim üyelerine lisansüstü referanslarını geliştirme-
leri için sunduğu mali ve zamana yayılan destek olmuştur. 2008’de, sistem 
düzeyindeki ITESM öğretim üyelerinin yüzde 11.1’i, aynı zamanda bir 
öğrenci olarak yüseklisans veya doktora programına kaydolmuştur. Eği-
timdeki öğretim üyelerinin sayısı ITESM Monterrey yerleşkesinde (yüzde 
5.6), sistem düzeyindeki toplam sayıdan esasen daha azdır, çünkü merkez 
yerleşke zaten lisansüstü referanslarına sahip olan öğretim üyelerini cez-
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betmede daha başarılıyken, diğer yerleşkeler öğretim üyelerinin lisansüstü 
eğitim arayışını destekleyerek,benzer amaçları gerçekleştirmek için kendi 
öğretim üyelerine daha fazla güvenmektedirler. Bu destek, genellikle öğ-
retim üyelerini, ya geleneksel bir sınıf düzeninde ya da Sanal Üniversite’si 
aracılığı ile ITESM’nin kendi programlarını kaydettirmek suretiyle gerçek-
leştirilmektedir. Her iki durumda da, akreditasyon standartlarının ilk önce 
Souther Association Colleges and Schools tarafından ve daha yeni olarak 
Meksika akredite kurumları tarafından kurulduğu göz önünde tutulursa, 
ITESM öğretim üyelerinin büyük bir çoğunluğu yüksek derecelere sahip-
tirler. ITESM’deki yüksek dereceli öğretim üyelerinin oranı Meksika yük-
seköğretim sisteminin tamamının ortalamasından daha yüksektir. 2008’de, 
ITESM Monterrey yerleşkesinde, lisans derslerinin yüzde 95.7’si doktora 
veya yükseklisans derecelerine sahip olan öğretim üyeleri tarafından ve li-
sansüstü derslerinin yüzde 83.5’i doktora derecesine sahip öğretim üyeleri 
tarafından verilmekteydi (ITESM 2010).

ITESM’de Akreditasyon ve Araştırma Desteği

Meksika’da akreditasyon sistemi görece yenidir. Uzun yıllardır, özel ku-
rumların, sadece Eğitim Bakanlığı tarafından verilen resmi yetkiye sahip 
olması ve daha sonra her bir akademik programın sunumu için daha fazla 
özel yetkiler alması gerekmektedir. Daha önce belirtildiği gibi, ITESM fede-
ral hükümetten 1952’de, kuruma akademik programlarını geliştirmede ve 
bunun ardından da yetkilendirmede daha fazla esneklik sağlayan özel bir 
statü aldı. Ayrıca, 1950’den beri, ITESM, Birleşik Devletler’deki Southern 
Association of Colleges and Schools’tan kurumsal akreditasyon almış ve 
bunu devam ettirmiştir. Bu akreditasyon 2008’de gelecek bir 10 yıl için yeni-
den teyit edilmiştir. ITESM, Birleşik Devletler dışında bu kurum tarafından 
akreditasyon verilen sadece yedi yükseköğretim kurumundan birisidir, ve 
dördü Meksika’dadır. Buna rağmen, ITESM Birleşik Devletler dışında dört 
veya daha fazla doktora derece programı sunmak için akredite edilen tek 
kurumdur (SACS 2009).

Southern Association of Colleges and Schools tarafından uygunluk ve 
buna bağlı akreditasyon ölçütleri yıllar içerisinde, ITESM’ye örgütsel bir 
kültür, öz değerlendirme anlayışı, kalite kontrolu ve kurumsal etkileyicilik 
aracılığıyla yayılan uygulamalar geliştirmesi için yardımcı olmuştur. Akre-
ditasyon sürecinden kazanılan deneyim, aynı zamanda, kurumu, kurumsal 
akreditasyonunu elinde tutması için ITESM’nin büyük, öğretim kadrosu re-
feranslarını geliştirme projesi tarafından belirgin bir şekilde örneklendirilen 
kurum standartlarını karşılamayla ilgili zorluklara yenilikçi çözümler geliş-
tirmeye zorlamıştır.

Akreditasyonda kazanılan deneyim, sadece ITESM’ye dahili gelişim sü-
recinde yardım etmedi, ama aynı zamanda, Meksika’daki diğer yükseköğ-
retim kurumları üzerinde bir yan etki yarattı, çünkü bu deneyim Meksika 
Özel Üniversiteler Federasyonu’nun 1996’da Meksika usulü kurumsal bir 
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akreditasyon sistemi geliştirmeye ve uygulamaya kalkışmasında da yar-
dımcı olmuştu. ITESM, 1997’de bu federasyonun akreditasyonu alan ilk ku-
rumlar arasındaydı ve ITESM’nin akreditasyonu 2009’da sonraki bir 10 yıl 
için yeniden teyit edildi.

ITESM, ayrıca, standart geliştirmeden ve 26 bağımsız, disiplin bazlı ak-
redite kurumlarına yetki vermeden sorumlu kapsayıcı bir akredite kurumu 
olarak 2000’de kurulan Yükseköğretim Akreditasyonu Meksika Konseyi 
tarafından üstlenilen yeni öneme cevaben, bütün geçerli programlar için 
akreditasyon almıştır veya alma sürecindedir. Bununla birlikte, Monterrey 
şehir yerleşkesinde sunulan akademik programlarının bazılarına, Southern 
Association of Colleges and Schools tarafından verilen kurumsal akredi-
tasyona benzer bir şekilde yabancı kurumlardan akreditasyon verilmiştir. 
Bu, ITESM’nin, işletme programları için Association to Advance Collegiate 
Schools of Business’tan, mühendislik programları için Accreditation Board 
for Engineering and Technology ve gazetecilik programları için Latin Ame-
rican Council for Accreditation of Education in Journalism’den aldığı akre-
ditasyonların örneğidir.

Son olarak, lisansüstü düzeyde, Meksika’daki akademik programların 
kalitesinin önemli bir göstergesi Lisansüstü Programlar Ulusal Kalite Prog-
ramı içindeki Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi tarafından bir programın 
dahil edilmesidir, ki bu, kapsamlı ve sıkı bir akran kalite incelemesinden 
sonra elde edilir. Bu tanınma, özellikle önemli bir hale gelmektedir çünkü 
bu ulusal programda dahil programlara kayıtlı olan öğrenciler, Ulusal Bi-
lim ve Teknoloji Konseyi’nden harçlarını ve yaşam masraflarını kapsayan 
tam ve devlet tarafından finanse edilen burs almak için uygundurlar. 2009 
itibariyle, bir sistem olarak ITESM, 56 lisansüstü programının 40’ı ulusal 
programda yer aldı. Doktora programlarıyle ilgili olarak, ITESM Monterrey 
yerleşkesinin yedi programından dördü bu prestijli listeye dahil olmuştur 
(CONACTY 2009a).

Araştırma Girişimini Geliştirmek ya da Engellemek?

Geleneksel olarak, yükseköğretim kurumlarındaki araştırma, araştırma 
programları için, ya rektöre ya da rektör yardımcısına rapor veren merkezi 
bir makam aracılığı ile organize edilmektedir. Bu, ITESM Monterrey yerleş-
kesindeki durum kesinlikle böyle değildir, ki çelişkili biçimde böyle bir işlev 
örgütsel yapı bünyesinde resmi olarak bile yoktur.

ITESM’nin örgütsel yapısı, kurucularının iş yöneliminden önemli ölçü-
de etkilenmiştir (Enriquez 2007). Böyle bir yaklaşım, tipik bir yükseköğre-
tim kurumunda alışılmamış olan, görece sade, düz ve esnek bir hiyerarşik 
yapıya sahip olarak yansıtılmaktadır.

Sistem düzeyinde, kurumun en yüksek otoritesi, Mütevelli Heyeti ta-
rafından görevlendirilen genel rektördür. Dahili olarak, kurumun idaresi, 
dört bölgesel rektörlüğe paylaştırılmıştır. Kayıtlar bakımından, dört bölge-
nin en büyüğü, Monterrey’de bulunan merkez yerleşkesi bölgesidir. Her 
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bir yerleşkede, en yüksek yürütme otoritesi, eş bölgesel rektörlere rapor 
veren yerleşke rektörüne (resmi açıdan genel rektör olarak bilinir) verilir. 
Yerleşke rektörü genellikle, akademik işlerden, iş hizmetler ve sosyal yar-
dımdan, sosyal gelişim ve öğrenci gelişiminden ve yüksekokul programla-
rından sorumlu dört personele sahiptir. ITESM Monterrey yerleşkesi örne-
ğinde, dört fakültenin dekanları rektöre rapor verir ve bölümlerinin her biri 
akademik birimler ve yükseklisans okulları olarak organize edilmiştir. Her 
bir dekanlıkta çeşitli araştırma merkezleri vardır.

Genel araştırma politikaları ve prosedürleri, akademik gelişim ve araş-
tırma için Lisansüstü Programları ve Araştırmalar Ofisi’nin rapor verdiği, 
rektör yardımcısı tarafından sistem düzeyinde yönetilir. ITESM Monter-
rey yerleşkesindeki ITESM sistem idari merkezini yeri yerleşkeden genel 
merkeze olan iletişimi ve sinerjiyi kolaylaştırmıştır, ancak aynı zamanda, 
Guadalajara ve Meksika Şehri’ndekiler gibi, araştırma yürütmeyle ilgilenen 
diğer yerleşkelerde bir dezavantaj olarak algılanmıştır.

ITEMS otoriteleri, esnek bir örgütsel yapıya sahip olmanın öneminde ısrar 
ederler (ITESM 2010). Ancak, böyle bir esneklik, algılanan ortaya çıkmış ihtiyaç-
lara ve fırsatlara göre bu yapının sık sık değiştirileceği gerçeğinde yatmaktadır. 
Esnekliğin önemli bir kurumsal güç olduğu ileri sürülebilse de, aynı zamanda, 
bir zayıflık olarak da görülebilir. Liderlik konumundaki tüm çalışanlar, ilgili 
yüksek yürütme yetkisi tarafından göreve getirildiği için, yerleşkede veya sis-
tem düzeyinde, bütün birimin ansızın transfer edildiği, birleştirildiği, genişle-
tildiği veya kapatıldığı görülebilir. Sonuç olarak, kurumun akademik veya idari 
yöneticilerinin rolleri ve yerleri sürekli değişimlere tabidir.

Yönetişim

Salmi (2009, 28), dünya çapında bir araştırma üniversitesinin üç temel 
özelliğinden birinin, “stratejik vizyon, yenilik ve esnekiği destekleyen” bir 
yönetişim modelinin varlığı olduğunu belirtir. Bu açıdan, ITESM’deki yö-
netişim modelinin Salmi’nin tanımlamasını izlediği görülmektedir.

Kurumun yönetim liderliğindeki uzun süreli istikrar, ITESM’nin geli-
şiminde önem taşımıştır. 60 yıl önceki kuruluşundan itibaren, ITESM, sa-
dece üç yönetim kurulu başkanına ve sadece üç rektöre sahip olmuştur. 
ITESM’nin öncü bir kurum olarak yükselişinin esas mimarı, yeni ayrılan 
rektör Rafael Rangel Sostmann, 1985’ten beri görevdeydi.

ITESM, dış paydaşların Mütevelli Heyeti şeklinde örgütlendiği ve esas 
otoriteyi üstlendiği ve esas yöneticileri tayin ettiği bir yönetim modelini 
izler. Bu karşın, Meksika’daki devlet yükseköğretim kurumlarının çoğu, 
dışardan gelen bireylerin katılımının sınırlı olduğu ve öğretim üyelerinin 
ve öğrencilerin yüksek düzeyde karar alma rollerinin olduğu bir yönetişim 
modeline sahiptir.

ITESM’nin Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu aracılığı ile kurumun ge-
nel rektörünü belirleme ve genel bütçeyi, akademik programların sunumu 
ve diplomaların verilmesini onaylama yetkisine sahiptir. Kurula üyelik, 
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üyelerin oylarıyla tasdik edilir. Kurul, şu an, çoğu tanınmış işadamı ve ku-
rum bağışçılarından oluşan 49 kişiden meydana gelmektedir.

Kurum içerisinde, her bir bölgesel rektör ve üç sistem rektör yardımcısı 
ITESM sisteminin genel rektörü tarafından verilen öneri temelinde Yöne-
tim Kurulu tarafından tayin edilir. Genel rektör, aynı zamanda, ilgili bölge 
rektörüyle müzakere içerisinde her bir yerleşkenin rektörünü belirler. Fa-
kültelerin dekanları, yerleşke düzeyinde ilgili rektör tarafından atanır.

Fakülte yönetimi açısından, her bir bölgesel rektörlükte, başkanlık eden 
bir bölgesel rektörden; her bir yerleşke rektöründen; bir senatör için 30 tam 
ve yarı zamanlı öğretim üyesi kuralına göre emsalleri tarafından seçilen “se-
natör” olarak hizmet eden öğretim üyelerinden oluşan Akademik Senato 
vardır. Akademik Senato, akademik politikaları, akademik programlara, 
kabüllere, çalışma denkliklerine, öğrencilerin değerlendirilmesine, öğren-
ci yaptırımlarına, diplomaların verilmesine, profesörlük için akademik öl-
çütlere, yıllık maaşlı izinlere ve üstün öğrencilerin ve öğretim üyelerinin 
kabulüne ilişkin yönetmelikleri tespit etmekle yükümlüdür (ITESM 2004b). 
Ayrıca, her yerleşke, bölgesel Akademik Senato tarafından değerlendiril-
mek üzere akademik teşebbüslerin müzakeresi ve arzı için bir forum olarak 
hizmet eden Fakülte Kuruluna sahiptir.

Öğrenci düzeyinde, ITEMS’nin Öğrenci Federasyonu, öğrencilerin tem-
sili için bir forum olarak hizmet eder. Ancak, kurumun yönetiminde resmi 
olarak yer almaz.

Finansman

ITESM’nin finansal modeli, ilham veren bir örnektir: hükümetten resmi 
olarak doğrudan ödenek almayan özel bir kurum. ITESM’nin fon temeli 
çoğunlukla, öğrenciler tarafından ödenen harç ve ücretlerden, büyük bir 
piyangodan elde edilen gelirlerden, sözleşme hizmetlerinden ve özel kişi 
ve şirketlerden gelen bağışlardan oluşmaktadır. Farklı yerleşkeler arasın-
daki fiziksel altyapı, esasen yerel bağışçıları ve ulusal piyangolardan elde 
edilen kaynakları hedefleyen sermaye kampanyalarının bir sonucu olarak 
inşa edilmiş ve sürdürülmüştür. Rektör, yerleşke düzeyinde, yerleşkenin 
mali yapısının sağlam olmasından sorumludur.

ITESM, Meksika toplumunun orta ve üst düzey gruplarını çeken pahalı 
bir kurumdur. Hayli gelişmiş ve iyi yönetilen bir mali sistem, üniversitenin 
öğrencilerinin büyük bir kısmına, ihtiyaca göre burs ve krediler sunmasını 
sağlar.

ITESM’nin oldukça bilinen hükümetten mali bağımsızlığı önemle vur-
gulansa da, uygulamada, kurum, esas olarak devlet kurumları için tasarla-
nan hükümet yardımlarına erişim kazanmak için birçok yolu denemiştir. 
Buna rağmen, bu yardımlar, geleneksel kaynaklardanelde edilen başlıca 
yardımlar kadar önemli değildir. Ne yazık ki, kurumların finansmanı hak-
kında sınırlı kamu bilgisi, ITESM’nin mali istikrar düzeyi ve hükümetten 
aldığı gerçek destek üzerine spekülasyolara yol açmaktadır.
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Kamu yardımı konusunun bir hayli hassas olduğunu kabul etmek, 
ITESM yönetiminin, ITESM yararına –esas olarak devlet kurumları için ta-
sarlanan– programlarının bazılarını genişletmek için hükümet kurumların-
da başarılı bir şekilde lobi faaliyeti yürütebilmelerini sağlar. Örneğin, Ulusal 
Bilim ve Teknoloji Konseyi tarafından olumlu bir şekilde değerlendirilen 
lisansüstü akademik programlarında kayıtlı olan öğrencilerin hepsi, geçim 
masraflarını ve harç ve ücretlerin hepsini kapsayan, doğrudan kuruma ak-
tarılan bir devlet bursu alır. Burs programı, esas olarak devlet kurumların-
da sunulan yüksek kalitede lisansüstü programları için tasarlanmıştı, fakat 
ITESM programını, konsey tarafından icra edilen aynı sıkı değerlendirmeye 
tabi tuttuğunda, konseyin ITESM öğrencilerine aynı menfaati sağlamaktan 
başka çaresi yoktu. Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi tarafından onaylanan 
ITESM lisansüstü programları için dolaylı devlet yardımı olmaksızın ayakta 
kalmak çok zor olacaktı çünkü kayıtlar bu yardım olmaksızın önemli ölçüde 
azalacaktı.

ITESM’ye bir başka dolaylı mali yarar vergi politikasında yatmakta-
dır. Diğer kar amacı gütmeyen kurumlar ve bütün devlet kurumları gibi, 
ITESM, piyango konusunda bile, gelir vergisi ödemez ve ITESM’nin özel 
bağışçılardan ve şirketlerden vergi indirimine tabi bağış almasına izin ve-
rilir.

Ek bir kamu finansman kaynağı, çeşitli düzeylerde hükümet kurumla-
rına danışma hizmeti satışından gelir. Örneğin, ITESM, çoğu zaman eyalet 
hükümetinin ve belediyelerin dönemsel olarak rekabet ve stratejik planla-
ma çalışmalarını yönetmektedir.

Son olarak, ITESM, son yıllarda hükümet kurumları tarafından federal 
ve eyalet düzeyinde verilen bilim ve teknoloji innovasyon fonları için reka-
bete girer. Üniversite, ayrıca, uluslararası öğrenci değişimi için bazı küçük 
yardım programlarına dolaylı erişim sahibidir.

Bir Araştırma Üniversitesi Olmak: Neden, Kim ve Nasıl?

ITESM yönetimi tarafından kurulan ve yerleşke düzeyinde uygulanan 
araştırma politikası ve ilgili programlar kurumun araştırma alanında öne-
minin artmasıyla sonuçlanmıştır. Monterrey’deki merkez yerleşke, kendi 
uzmanlık alanlarıyla ilgili araştırma çevrelerinde kısmen daha önemli bir 
uluslararası saygınlık kazanmıştır.

ITESM araştırma modeli, çabasını daha odaklı ve dar bir kapsamda 
yoğunlaştırarak ve araştırmayı çoğunlukla özel fonlar aracılığıyla destek-
leyerek araştırmaya benzersiz bir yaklaşım sergilemektedir. Bu yaklaşım, 
dış etkiler, kaynakların iç dağılımı ve disiplinlerarası araştırma gruplarının 
yaratılması açısından istenilen bir dizi sonucun yanı sıra bilimsel üretim-
de önemli artışla sonuçlanmıştır. Bu yaklaşım aynı zamanda, kurumun 
önceliklerinde düşünülmeyen araştırma konularının marjinalleşmesi, sis-
tem içerisinde yerleşkelerin daha da farklılaşması ve bazı açılardan, ken-
di bağımsız araştırma konularında öğretim üyesi özgürlüğünün azalması 



Meksika’da Mükemmeliyete Giden Uzun Yol: Monterrey Teknoloji Enstitüsü     229

gibi bazı istenmeyen sonuçlarla ilişkili olmuştur. Bu araştırma yaklaşımının 
uzun vadeli etkisi belirsizliğini korumaktadır.

Kuruluşunun ilk 30 yılında, ITESM, araştırmayı faaliyetlerinin önemli bir 
unsuru olarak düşünmemiştir. Bu tutum, bir bakıma, kamu yükseköğreti-
mindeki olaylarla uyumluydu. Sonunda, 1970’te, Meksika hükümeti Ulusal 
Bilim ve Teknoloji Konseyi’ni oluşturarak araştırmayı destekleme ihtiyacını 
kabul etti. Ancak, araştırma yürütmede sadece devlet üniversiteleri bu kon-
sey fonlarını kullanmaya uygun olduğu için, ITESM’nin de içinde olduğu 
özel üniversitelerin büyük çoğunluğunun araştırma girişimi marjinal kaldı.

Daha sonra, 1985’te, ITESM’nin misyonunun periyodik bir incelemesi-
ni yaparken, üniversite yönetimi, ulusal bağlamda uluslararası ün ve daha 
fazla ilginin kurumu olma arzusunun, araştırmaya daha derin bir katılımı 
gerektireceğini kabul etti. Bu doğrultuda, ITESM’nin 1985–95 misyonu açık 
bir şekilde araştırmanın önemini hesaba kattı (Enriquez 2007). O zamanlar-
da, araştırmanın kurumsal misyona dahil edilmesi hala bir istekti. 1996 ve 
2005’te ITESM’nin kurumsal misyonunun sonraki incelemeleri, araştırmaya 
kurumsal bağlılığın anlamını daha da doğruladı ve kuvvetlendirdi. ITESM 
misyonunun 2005 değerlendirmesinde, ki 2015’e kadar kurumun yönünün 
uzun vadeli bir planını kurmuştur, araştırmaya verilen önem hakkındaki 
söylem, bunu desteklemeyi amaçlayan somut kurumsal stratejilerle ilişkili 
hale geldi.

Bu istek, iç zorluklardan ve farkedilen eşitsizliklerden muaf değildir 
çünkü her ITESM yerleşkesi araştırma isteğini uygulanabilir olarak değer-
lendirmemektedir. Yöneticiler, kurum içi farklılıkları ve yetenekleri telafi 
etmek için çaba harcandığını ileri sürmektedir ve, aslında, ITESM Monter-
rey yerleşkesi ile ITESM sisteminin geri kalanı arasındaki farkın giderek da-
raldığı görülmektedir. Ancak, uygulamada, önemli farklılıklar sürmektedir. 
Birkaç büyük yerleşke ve birçok küçük yerleşke ile birlikte, ITESM’de oldu-
ğu gibi böyle farklı bir eğitim sisteminde, araştırmada mükemmelliyet ara-
yışı kurum içi tabakalaşma yaratmaktadır. ITESM’nin adem-i merkeziyetçi 
gelişim ve finansman modeli, bunun yanında, merkezi yönetim tarafından 
oluşturulan karar alma süreci, küçük yerleşkelerin araştırmayla ilgilenme-
sini zorlaştırmaktadır, ancak daha büyük yerleşkeler için bu istek daha 
mantıklı, uygun ve gerçekleştirilebilirdir. Örnek olarak, San Luis Potosi ve 
Saltillo şehirlerindeki gibi yerleşkelerin her biri, seçici Ulusal Araştırmacılar 
Listesi tarafından tanınan sadece bir öğretim üyesine sahiptir (bütün tam 
zamanlı öğretim üyelerinin yüzde 1.5’i). Buna karşın Monterrey yerleşkesi, 
Ulusal Araştırmacılar Listesi’nde 122 öğretim üyesine (yüzde 13) sahiptir. 
Desteğin doğrudan resmi olarak tanınan araştırma önceliklerine bağlı ol-
ması ve onun kendi kendine yeten veya dışarıdan finanse edilen bir po-
tansiyel göstermesi gerektiği kanaatinde olan kurumsal araştırma desteği 
ölçütlerine göre bu kurumsal farklılık kızışmaktadır.

ITESM’nin araştırma stratejisi şu unsurlara sahiptir: (a) ITESM’yi araş-
tırmacıları cezbetmede rekabetçi yapmak; (b) sadece kurumsal öncelikler 
olarak tanımlanan alanlarda araştırma yürütmek; (c) merkezlerin ve ens-
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titülerin oluşumunu desteklemek; (d) araştırmaya ayrılan bir dizi kürsüyü 
mali olarak desteklemek; (e) araştırmacıların çalışmasını, uzun vadeli sür-
dürebilirlik, patentler, bilimsel yayınlar ve benzerlerinin dahil olduğu özel 
başarı ölçülerine bağlamak; ve (f) araştırmayı, yeni şirketlerin ve endüstiri-
yel uygulamaların gelişimine bağlamak. Tüm stratejinin, bu çeşitli element-
leri, daha sonra açıklanacaktır.

Yetenekli Araştırmacıları Çekmek ve Elde Tutmak

Salmi ile (2009) uyumlu olarak, ITESM, yeterli referanslara sahip öğre-
tim üyelerini cezbetmek ve elde tutmak için önemli çabalar göstermekte-
dir. Monterrey yerleşkesinde, araştırma ile ilgili olan öğretim üyeleri listeye 
eklenilecektir. Bu hedefin iyi bir göstergesi, öğretim üyelerinin daha önce 
bahsedilen Ulusal Araştırmacılar Listesi’ndeki üyelikleriyle sağlanmaktadır.

Beklenildiği gibi, ITESM Monterrey yerleşkesi, Ulusal Araştırmacıla 
Listesi’ne ait öğretim üyesine sahip olmada en başarılı yerleşke olmuştur. 
2009 akademik yılının başlangıcında, tam zamanlı öğretim kadrosunun ta-
mamının yüzde 13’ünü temsil eden 122 öğretim üyesi Ulusal Araştırmacılar 
listesindeydi. Bir sonraki en yüksek sayıda üyesi olan yerleşke, 36 üyesiyle 
Meksika Şehir yerleşkesidir, onu 33 üye ile Meksika yerleşkesi ve sadece 9 
üye ile Guadalajara yerleşkesi takip etmiştir (ITESM 2009b). Bügüne kadar, 
ITESM sistemi, Meksika’daki özel üniversiteler arasında, Ulusal Araştırma-
cılar Listesi’ne ait en yüksek öğretim üye sayısına sahiptir. Ancak, devlet 
üniversiteleri ile karşılaştırıldığında, ITESM hala, büyük ölçüde geride ka-
lır. Örneğin, Monterrey şehrinde bulunan Nuevo Leon Özerk Üniversitesi 
aynı dönemde, Ulusal Araştırmacılar Listesi’nin üyesi olan 373 araştırma-
cıya sahipti. Araştırmacılar (NLÖÜ 2009), ITESM Monterrey yerleşkesinin 
araştırmacı sayısının üç katından daha fazlaydı.

Kurumsal Öncelikler Olarak Belirlenen Alanlarda Araştırma Yapmak

ITESM yetkilileri, araştırma çalışmalarını şu alanlara yöneltmeye karar 
vermişlerdir: biyoteknoloji ve gıda bilimleri, sağlık, imalat ve tasarım, me-
katronik, nanoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojisi, sürdürülebilir kalkın-
ma, girişimcilik, yönetim, sosyal bilimler, beşeri bilimler, bölgesel kalkınma, 
toplumsal kalkınma ve eğitim. Bu alanlar üzerine odaklanılması nedeniyle, 
bir dizi araştırma merkezi kuruldu ve belirlenen gereksinimler ve yerel dü-
zeyde mevcut olan ve ITESM’nin araştırma kapasitesi üzerine kurulu, fırsat 
alanlarına bağlandı.

ITESM Monterrey yerleşkesinde, 21 araştırma merkezi faaliyettedir (ba-
kınız tablo 9.1). Sadece seçili birkaç alana odaklanma stratejisi, hem olumlu 
hem de olumsuz etkilere sahiptir. Strateji, bir taraftan, kurumun kaynak-
larına odaklanmasına yardım ederken; aynı zamanda diğer taraftan, diğer 
alanlardaki yaratıcılığı ve yeniliği sınırlandırır.
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Tablo 9.1 ITESM: Araştırma Merkezleri, Daimi Kürsüler, Üretilen Patentler, 2009

ITESM Monterrey Yerleşkesi Diğer ITESM Yerleşkeleri

Öncelikli alan
Araştırma 
Merkezleri

Daimi 
Kürsüler Patentlera

Araştırma 
Merkezleri

Daimi 
Kürsüler Patentlera

Biyoteknoloji ve 
Gıda

1 11 4 0 1 0

Sağlık 1 7 1 0 0 0

İmalat ve Tasarım 2 20 31 15 38 0

Bilgi ve İletişim 
Teknolojisi

4 23 3 0 7 1

Sürdürülebilir 
Kalkınma

3 6 0 0 0 0

Ticaret 3 25 1 9 21 0

Yönetim 7 35 0 0 44 0

Eğitim 0 4 0 1 0 0

TOPLAM 21 131 40 25 111 1

Kaynak: ITESM 2009a
a. 1998 ile 2009 yılları arasında yayınlanan ve verilen patentleri içerir.

Araştırmaya Ayrılan Kürsüler

Kurumun öncelikli alanlarınde çalışma yapan araştırmacılar için mali 
destek vermek çok etkili bir strateji olmuştur. ITESM kendi fonlarından, 
başlangıç parasıyla desteklenen araştırma gruplarının oluşumunu hızlan-
dırmanın bir yolu olarak daimi kürsüler (Catedra) kurdu. Her bir Cated-
ra, bir grup araştırmacı tarafından verilen bir teklif bazında özel bir komite 
tarafından tasdik edilir. Bir kez onaylandığında, Catedra, beş yıl boyunca 
toplam 150,000 dolarlık başlangıç yardımı alır. Bu süre zarfında, eş değer-
de veya daha yüksek ek dış fonların sürmesi gerekmektedir. Her Cated-
ra, süre yenilemenin bir gereği olarak yıllık bazda değerlendirilir. Birçok 
Catedra beklenilen hedefleri başaramadığı için lağvedilmiş olsa da, çoğu, 
ya şirketlerden ya da ulusal veya uluslararası vakıflardan ek yardım alabil-
mişlerdir. Bir Catedra’ya ayrılan miktarın, uluslararası düzeyde genellikle 
benzer şekilde bir daimi kürsüye tahsis edilen miktardan önemli ölçüde dü-
şük olması dikkat çekicidir. Örneğin, Birleşik Devletler’de, 1 milyon dolar 
daimi kürsü için standart olarak düşünülmektedir ve genellikle, ITESM’nin 
programına bağlı olarak uzun bir süre için bir kişiye verilir. Buna karşın, 
ITESM’nin programı, daha az mali desteğe sahiptir ve yardımlar kişi yeri-
ne bir gruba ve kısa bir süre için verilmektedir. Bugün, ITESM yetkilileri, 
Catedras’ı araştırma verimliliğinin en önemli uyarıcısı olarak görür, çünkü 
daha önceki girişimler bu kadar etkili olmamıştır. Diğer örneklerde olduğu 
gibi, ITESM2’nin merkez yerleşeksi, sistem içerisinden en büyük Catedras 
payına sahiptir. 2009 akademik yılının başlangıcında, Monterrey yerleşkesi 
sistemdeki 242 Catedras’tan 131’ine sahipti.
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Araştırma Verimliliği için Ölçü Oluşturmak

ITESM’nin kurumsal kültürü ve uygulamalı bilim ve teknolojideye odak-
lananan öncelikli ilgisi ile uyumlu olarak, araştırma verimliliği ile ilgili bir dizi 
özel göstergeler kurulmuş ve devamlı olarak izlenmiştir. Çevrimiçi bir kamu 
veritabanı aracılığı ile yerleşke, araştırma öncelik alanı ve araştırmacılarla il-
gili bilgi mevcuttur. ITESM’de, veriler, araştırmacılarının tüm araştırma ve-
rimliliğinin 2004’ten 2008’e ITESM Monterrey yerleşkesinin yanı sıra sistem 
düzeyinde de önemli derecede arttığını göstermektedir (bakınız tablo 9.2). 
Buna rağmen, rakamlar uluslararası standartlarla karşılaştırıldığında düşük 
kalmaktadır. Örneğin, 2008’de, ITESM Monterrey yerleşkesindeki öğretim 
üyeleri, her bir tam zamanlı öğretim üyesi başına 0.22 makaleye denk düşen, 
dizinli 193 makale yayınlamıştır. Ancak, bazı alanlardaki büyüme, patentlerin 
yayınlanmasında olduğu gibi, olağanüstü olmuştur. 2009 itibariyle, ITESM 
Monterrey yerleşkesindeki araştırmacılar, yayımlanan ve verilen 40 paten-
te sahiptir (bakınız tablo 9.1). Daha çok gelecek vaat eden ve daha kazançlı 
patentlerin biyoteknoloji ve sağlık alanlarında verilmesine karşın, patentle-
rin çoğu imalat ve tasarım alanlarında verilmiştir. Monterrey yerleşeksi dı-
şındaki yerleşkelerde sadece bir patentin yayınlanıp verilmiş olması gerçeği 
ITESM’nin yerleşkeleri arasında araştırma altyapısı ve verimliliğinde var olan 
uyumsuzluğun iyi bir örneğidir. ITESM Monterrey yerleşkesindeki, verim-
lilik artışı, patentler ve uzun vadeli mali olarak kendi kendini idame etme 
açısından özel başarı ölçüleri içeren Catedras’ın kesin bir sonucudur.

Tablo 9.2 ITESM: Bilimsel Üretimin Seçilmiş Göstergeleri, 2004–08

ITESM  
Sistemi

Monterrey 
Yerleşkesi

Monterrey Yerleşke–
ITESM Sistemi 

(Karşılaştırma)

Gösterge 2004 2008 2004 2008
2004  
(%)

2008  
(%)

Dergilerde indekslenen makaleler 239 328 162 193 68 59
Konferanslardaki Makaleler 626 516 524 291 84 56
Kitaplar (Yazarlık veya ortak yazarlık) 47 109 30 39 64 36
Kitap Bölümleri 86 205 62 104 72 51
Gazete başyazıları 173 412 139 129 80 31
Akran değerlendirmeli makaleler 49 92 27 49 55 53
Enformasyon makalelerinin dağılımı 137 117 113 65 82 56
Davet edilen eğitmenler 530 502 450 215 85 43
Sunum yapılan makaleler 341 679 246 377 72 56
Teknik raporlar 212 138 178 89 84 64
Konferansların organizatörü 98 151 82 71 84 47
Program komitelerinin üyeleri 59 54 51 29 86 54
Konferans/dergi inceleyenler 109 200 101 121 93 61
Editoryal komitelerde yer alanlar 47 47 40 22 85 47
Dergi editörleri 17 27 12 6 71 22
Tezler 331 337 285 173 86 51

Kaynak: ITESM’nin araştırma veritabanı üzerinden yazarın hesaplaması, http://www.itesm.edu/wps/portal?WCM_
GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ITESMv2/Tecnol%C3%B3gico+de+Monterrey/Investigaci%C3%B3n/.
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Araştırmayı Yeni Şirketlerin veya Uygulamaların Gelişmesiyle Bağlamak

ITESM’nin araştırma stratejisinin geneli, araştırmacılardan şirketlere, ve 
şirketlerden araştırmacılara daha verimli bir bilgi transferi geliştirerek, ku-
rumu daha etkili bir şekilde ticari sektörle bağlamayı amaçlayan paralel bir 
programla tamamlanmaktadır. ITESM yönetimi, iş geliştirme merkezlerinin 
(yeni yüksek teknoloji, orta teknolojiyi ve sosyal yönelimli mikroşirketle-
ri harekete geçirmede yardımcı olur), iş destekleyicilerinin (küçük ve orta 
ölçekli şirketleri, onlara uluslararası yeni pazarlar bulmalarına yardımcı ol-
mak için destekler) ve teknolojik parkların (belli bir alanda uzmanlaşmış 
tesislerde şirketlere ev sahipliği yapar) geniş bir ağını kurmak için önemli 
bir çaba göstermektedir. Ayrıca, ITESM Guadalajara’da kurulu Teknoloji 
Transfer ve Fikri Mülkiyet Merkezi, bütün yerleşkelerden ve şirketlerden 
araştırmacıya rehberlik eder. 2009’da, ITESM sisteminin 87 iş geliştirme 
merkezinin, 14 iş destekleyicisinin ve 11 teknolojik parkının faaliyette oldu-
ğu göz önünde bulundurulusa sonuçlar dikkat çekici olmuştur.

ITESM’nin Akademik Modeli: Her Derde Deva mı Yoksa Bir Çıkmaz mı?

ITESM çalışmalarının çoğunu sadece araştırmadaki yenilenen ilgisine 
değil, ancak aynı zamanda, bütün yerleşkelerinde ve bütün akademik prog-
ramlara ve onların ilgili derslerine aşamalı olarak uygulanan standart bir 
öğretim öğrenim modelinin (ITESM eğitim modeli) daha fazla gelişimine 
de odaklanmıştır. 2008/09 akademik dönemin sonu itibariyle, ITESM Mon-
terrey yerleşkesindeki derslerin yüzde 74’ü, bu eğitim modeliyle uyumlu 
olarak veriliyordu (ITESM 2009a).

Kısaca, ITESM eğitim modeli, mezunların küresel alanda rekabet etmesi, 
etik değerler açısından güçlü bir şekilde biçimlenmesi, sosyal sorumluluk-
lara kendini bir hayli adaması, çok kültürlü bir ortamda çalışabilmesi ve 
girişmci bir ruha sahip olaması gerektiği varsayımlarına dayanmaktadır. 
Model, aynı zamanda, öğrencilerin kendi topluluklarında lider olmak için 
yetiştirilmesi gerektiğini de varsayar. Model, öğretim üyelerini, bu öğrenci-
lerin daha aktif ve kendini idare eden öğrenim tarzının yardımcıları ve reh-
berleri olarak değerlendirir. Önemli ölçüde bilgi teknolojisinin kullanımına 
dayanır ve bütün ITESM yerleşkelerinin genelinde bir hayli standardize 
olma eğilimindedir.

ITESM’nin eğitim modelinin stratejisinin stratejisi, üç dayanak üzerine 
kuruludur: (a) sistem genelinde müfredatın standartlaştırılması, ki bu, ku-
ruma, aynı içerikli bütün dersleri desteklemesi için daha hızlı bir oranda ge-
lişmesine ve ortak pedagojik materyaller kullanmasına yardımcı olur –öğ-
retim üyelerinin ortak uzmanlığından ve ölçek ekonomilerden yararlanır; 
(b) öğretim/öğrenim sürecini desteklemek için kurum içinde geliştirilen ve 
sistem genelinde kullanılan bir teknoloji platformunun standarlaştırılması; 
(c) materyallerin geliştirilmesi, içeriğin öğretilmesi ve öğrenim değerlendir-
mesi için teknoloji platformunun kullanımında, tüm öğretim üyeleri için 
zorunlu bir kitlesel farkındalık ve eğitim programı. Eğitim yöntemlerinin 
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ve araçlarının böylesine kapsamlı bir standardizasyonu, ITESM’ye eğitim 
modelini uygulamada hızlı bir ilerleme kaydetmesini sağlamıştır.

Bir Seçkinci Kurum Olarak ITESM

Harç açısından, ITESM, sadece küçük bir oranda Meksikalı ailenin karşı-
layabileceği pahalı bir kurumdur. ITESM, Meksika’daki en pahalı kurumlar 
arasında ilk üçtedir. ITESM öğrencilerinin ailelerinin sosyoekonomik sta-
tülerine dair kamuoyunun bilgisi olmamasına rağmen, Meksika’da, ITESM 
öğrencilerinin çoğunluğunun yüksek sosyoekonomi statüsüne sahip ailele-
re ait oldukları ve, birçok durumda, pahalı özel liselerden geldikleri geniş 
ölçüde kabul edilmektedir. Bu durum, akademik modeline göre, öğrencileri 
hem dünya çapında bir rekabet duygusu hem de sosyal yükümlülüklerin 
yerel bilinci ve farkındalığı ile hazırlamayı planlayan kurum için önemli bir 
zorluk ortaya koyar.

ITESM, sınırlı mali kaynaklarla öğrencilere için daha karşılanabilir hala 
gelmek için önemli çabalar sarfetmiştir. Aslında, ITESM’deki lisans öğren-
cilerinin yüzde 3’ü, lisansüstü öğrencilerin yüzde 53’ü, onlara üniversite-
nin kendi fonlarından sağlanan bazı tür burs ve kredilere sahiptir (ITESM 
2009a). Ancak, genel kamuoyu algısı, ITESM’nin seçkinci olduğu ve me-
zunlarını nüfusun çoğunluğunun karşılaştığı sorunlardan uzak tutma eği-
liminde olduğu yönündedir. Bu olumsuz algıyı azaltmaya yönelik çabalar, 
başarılı görünmektedir, ama bu çoktandır devam eden algıyı, değiştirmek 
birkaç yıl alabilir.

ITESM aynı zamanda, Meksika’nın belirli yasal eğitim düzenlemelerin-
den yararlanmaktadır, bunun için de bu düzenlemeleri öğrencilerinde daha 
fazla sosyal farkındalık geliştirmeye dönük konularda akademik modelinin 
hedeflerine uyumlu hale getirmektedir. Bu, Meksika federal yasasına göre, 
bütün lisans öğrencileri için koşul olan 480 saatlik zorunlu sosyal hizmet 
performansı için de geçerlidir. Bu düzenlemenin çarpıtılması, ki Meksika 
yükseköğretiminde tipiktir, ya mesleki eğitimde bir fırsat olan bu programı 
bozacak ya da ofis işleri için ucuz işgücü olarak hizmet veren öğrencile-
re sahip olacaktır. ITESM öğrencileri ve mezunları hakkındaki bir görüşün 
toplum tarafından karşılaşılan gerçek sorunlardan ayrılmaları olduğunu 
kabul ederek, ITESM akademik modeli, öğrencileri sosyal yönden yükümlü 
kılmak ve onları nüfusun yeterince hizmet alamayan kesimiyle birlikte da-
yanışma hissiyle eğitmek gerektiğini vurgular. Bu bir dizi faktör, ITESM yö-
netiminin, sosyal sorunlara katkıda bulunmak ve sosyal konularda farkın-
dalık kazanmak için özellikle tasarlanan faaliyetlere, bütün programlardaki 
tüm öğrencilerin zorunlu sosyal hizmet mesailerinin en az yüzde 50’sini 
ayırmalarını sağlamak amacıyla bir iç düzenleme oluşturmasına neden ol-
muştur. Ancak, bu alanda iyileştirme yapmak için hala yapacak çok şey var.
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ITESM’de Uluslararası Boyut

ITESM, uluslararası odaklı bir kurum olarak sağlam bir ün kazanmış-
tır. Uluslararası eğitim alanı uzmanları tarafından öngörülen birçok strateji, 
ITESM’de zaten mevcuttur. Bu stratejiler, bütün öğrencilerin en az ikinci bir 
dili tam bir akıcılık içinde edinmesi, tüm akademik programların müfredatı-
na uluslararası boyutun dahil edilmesi, uluslararası öğrencilerin ve bilimin-
sanlarının cezbedilmesi, çok sayıda öğrenci ve akademisyenin yurt dışına 
gönderilmesi, öğrencilere çift diploma seçeneğinin sunulması, uluslararası 
araştırma takımlarının oluşturulması ve araştırmaların uluslararası boyutta 
yapılmasını içerir. ITESM tüm bu alanlarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir.

Beklenildiği gibi, lider Monterrey, kurumun uluslararasılaşma strateji-
sine en çok dahil olan yerleşkedir. Örneğin, uluslararası öğrenci değişimi 
konusunda, ITESM Monterrey yerleşkesi, 2008’de, toplam kayıtların yüz-
de 8’ine denk sayıda uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaparken, yerleş-
ke öğrencilerinin yüzde 11’i yurt dışında okuyordu. Lisansüstü düzeyde, 
ITESM Monterrey yerleşkesindeki öğrencilerin yüzde 6’sı 2008’de yurt dı-
şına gitmişti ve lisansüstü kayıtlarının yüzde 15’ini uluslararası öğrenciler 
oluşturmaktaydı. Aynı dönemde, öğretim üyesi hareketliliği ile ilgili olarak, 
ITESm Monterrey yerleşkesindeki öğretim üyelerinin yüzde 24’ü yurt dışı-
na gitmiş, buna karşılık, toplam öğretim üyesi sayısının yüzde 12’sine denk 
sayıda uluslararası öğretim üyesine ev sahipliği yapmıştır (ITESM 2009a).

Buna ek olarak, ITESM, uluslararası akran kuruluşlarla birlikte, çeşitli 
çift diploma ve karşılıklı kredi tanıma programları geliştirmiştir. Ayrıca, yü-
rürlükte olan 400’den fazla uluslararası anlaşma zaptına sahiptir ve çeşitli 
ülkelerde uluslararası resmi ofisleri sürdürmektedir. Özetle, ITESM, ulusla-
rarası ününü önemli ölçüde yükseltmesine yardımcı olan uluslararası stra-
tejisinde, görece kapsamlı bir yaklaşıma sahiptir.

Sonuç

ITESM’nin analizinde gösterildiği üzere, dünya çapında bir araştırma 
üniversite haline gelmek için, en azından Monterrey yerleşkesinde, birçok 
adım atmıştır. Genel olarak, ITESM için en büyük sıkıntı, merkez yerleşkede 
bariz olan dünya çapında bir araştırma üniversitesi haline gelme arzusunu, 
küçük yerleşkelerde karşılaşılan belirsiz gerçekliklerle nasıl uzlaştıracağıdır.

Genelde, ITESM, dünya çapında bir üniversite tanımlamasında Salmi 
tarafından belirlenen (2009) özellikleri kısmen sergilemektedir. Bunlar, ye-
tenekli öğretim üyelerini ve öğrencileri yüksek bir yoğunlukta çekme ka-
pasitesini, bol kaynağı ve bir vizyona sahip yönetim modelinin varlığını 
içermektedir.

ITESM’nin gelişiminin çoğu, kurumun, diğer, daha geleneksel üniver-
sitelerde mümkün olabileceğinden daha fazla hızla ilerlemesini sağlayan 
akademik ve örgütsel modelinin benzersizliği ve kıvraklığı nedeniyle ol-
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muştur. Şüphesiz ki, böylesi bir akademik ve örgütsle model, tarihsel olarak 
onun bensersiz yönetim yaklaşımından kaynaklanmıştır. Aynı zamanda, 
böylesi bir benzersizlik, ITESM’nin Meksika’nın geri kalan yükseköğretim 
sisteminden bir şekilde izole hale gelmesine neden olmuştur.

Mali kaynaklarındurumuile ilgili olarak, ITESM örneği, dünya çapında 
araştırma üniversiteleri haline gelme arzusunun güçlü bir hükümet taah-
hütüyle desteklendiği birçok ülkede bulunan örneklerden önemli ölçüde 
farklıdır. Buna karşın, ITESM’nin büyümesi, çoğunlukla öğrencilere yüksek 
harçlar ödeterek, bağışçılardan gelen yardımlara güvenerek ve karlı piyan-
goyu devam ettirerek finanse edilmektedir. Böyle bir yaklaşım, dünya ça-
pında bir araştırma üniversitesi statüsü için gerekli olan araştırma altyapı-
sındaki yüksek düzey yatırımı desteklemek için yeterli olmayabilir. ITESM 
yönetimi tarafından, hükümetten ek yardım alma girişimleri, ITESM’nin bir 
devlet kurumu olmadığı gerçeği ile ve ITESM’nin esas olarak toplumun var-
lıklı kesimine hizmet eden seçkinci bir kurum olduğu yönünde Meksika’da 
yaygın olan, genel bir algı ile sürekli olarak kısıtlanmaktadır.

ITESM’nin araştırma tutkusunu desteklemek için tahsis ettiği kaynakla-
rın sınırlılığı göz önünde bulundurulursa, araştırma modeli –görece kısıtlı 
sayıda uzmanlık alanlarına ve çoğunlukla uygulamalı araştırma alanlarına 
odaklalan– başlangıçta umut vaat eden bazı sonuçlar elde etmiştir. Ancak, 
bu kısıtlı sayıdaki öncelikler, kurumun, kendi esnekliğini sınırlayarak uzun 
vadeli araştırma üstünlüğü hedefine doğru daha fazla ilerlemesinin temel 
engeli olabilir.

Beklenildiği gibi, ITESM, merkez yerleşkesine yetenekli öğretim üyeleri-
ni ve öğrencileri çekmede sağlam bir güç göstermiştir. Buna rağmen, sonuç-
lar sistem genelinde daha karışık olmuştur. Bu eğilim, hem öğretim kadro-
sunun Ulusal Araştırmacılar Listesi’ndeki üyeliklerine hem de ITESM’nin 
uluslararasılaşma düzeyine yansıtılmaktadır. Kurumun Monterrey yerleş-
kesi, özellikle bölgedeki diğer yükseköğretim kurumları ile, özellikle dev-
lete ait olan Nuevo Leon Özerk Üniversite ile, daha fazla çalışma ortaklık-
ları kurabilirse, coğrafi konumundan yararlanmayı sürdürecektir. Ancak, 
ITESM’nin Meksika yükseköğretiminde önemli bir rol oynadığına ve oyna-
maya devam edeceği, kuşku yoktur. ITESM’nin merkez yerleşkesi, olaıdır 
ki, yetkin araştırma bir üniversitesi olarak uluslararası alanda tanınmak için 
çabalamaya devam edecektir. ITESM tarafından yıllar içinde benimsenen 
gelişim yolu, çalışılması gereken –diğer bölgesel konularda kullanışlı ola-
bilecek önemli dersler çıkarmak için– benzersiz bir örnek oluşturmuştur. 
ITESM tarafından benimsenen “a la Mexicana” çözümü, başka analizlerin 
konusudur.
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Ek 9A ITESM: Kısa Bir Geçmiş

Yıl Durum

1943 ITESM Monterrey şehrinde kurulur.

1947
Monterrey yerleşkesi açılır. 8 mezun kimya mühendisliğinden ilk diplomalarını alır. 

ITESM piyangosu başlar.

1950
ITESM Birleşik Devletler’deki Southern Associatıon of Colleges and Schools tarafından 

akredite edilir.

1952
ITESM’ye, 24 Temmuz 1952’de yayınlanan Başkanlık kararnamesi ile Escuela Libre 

Universitaria’da özel statü verilir.

1963
İlk lisansüstü diploması, kimyadan verilir. ITESM, bilgisayar ve televizyon tabanlı eğitim 

programlarını kullanmaya başlar.

1967 Monterrey dışındaki ilk ITESM yerleşkesi olan Guaymas (Sonora eyaleti) şehrinde açılır.

1968 ITESM, kimyada organik kimya uzmanlığında ilk doktora programını sunmaya başlar.

1978 ITESM Tıp Fakültesini Monterrey şehrinde açar.

1986

Görev bildirisi, profesyonelleri kendi ilgili uzmanlık alanlarında üst düzey 
mükemmellikle hazırlamak olarak tanımlanır. Yeni organizasyonel yapıyla birlikte 
çok yerleşkeli bir sistem olarak ITESM sisteminin resmi oluşumunu sağlayan yeni 
genel iç tüzük benimsenir.

1986
ITESM, BITNET’e bağlanır, üniversiteler arası uluslararası iletişim ağı. Telekomünikasyon 

uydu ağ açılır.

1996

ITESM 2005 hedefini: kendi ilgili çalışma alanlarında uluslararası olarak rekabet 
ederken, toplumlarının gelişimine bağlı kalan profesyoneller yetiştirme olarak 
açıklar. ITESM misyonunda, araştırma yapma ve ülkenin gelişimi ile ilgili genişleme 
hedefini de açıklar.

1997
Sanal Üniversite kurulur. ITESM, Meksika ve Latin Amerika’da uzaktan eğitime dayalı 

programlar sunmaya başlar. Öğretim-öğrenim modelinin yeni tasarımı kurulur.

1998
Bütün akademik programlardakiöğrencilerin sosyal hizmeti, toplumun yararı için 

zorunlu hala gelir.

2004
Meksika Yükseköğretim Akreditasyon Merkezi, ITESM’yi akredite edilmiş veya tanınmış 

en akademik programlara sahip olan yükseköğretim kurumu olarak kabul eder.

2005
2005-15 dönemi için yeni bir ITESM vizyonu ile birlikte bununla uyumlu hedef ve 

stratejiler tanımlanır.

Kaynak: ITESM’nin internet sitesinden alınmıştır, http://www.itesm.edu/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
ITESMv2/Tecnol%C3%B3gico+de+Monterrey/Con%C3%B3cenos/Qu%C3%A9+es+el+Tecnol%C3%B3gico+de+
Monterrey/Historia.

Notlar

1. Kuşkusuz ki, mükemmelliğin en iyi bilinen Meksikalı araştırma-yönelimli üni-
veritesi örneği, Meksika’daki araştırmaların en yüksek kurumu olarak bilinen 
UNAM’dır. Geçmişi, kapsamı ve büyüklüğü nedeniyle UNAM, ülkedeki en bü-
yük üniversitedir -bütün ilgili göstergelere göre- ve muhtemelen en önemlisidir. 
Önemi, Şangay Jiao Tong Üniversitesi’nin Dünya Üniversitelerinin Akademik Sı-
ralaması ve Times Higher Education gibi geniş ölçüde bilinen sıralamalarda, dün-
yadaki en iyi üniversiteler arasında bulunmasıyla gösterilmektedir.
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2. Resmi ismi Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
olsa da, yaygın bir şekilde İsponyolca’da Tecnológico de Monterrey ve İngilizce’de 
Monterrey Institute of Technology (Monterret Teknoloji Enstitüsü) veya sade-
ce Monterrey Tech olarak bilinmektedir. Bu bölümün amaçları doğrultusunda 
ITESM olarak bahsedilmektedir.

3. UNAM örneği, günümüz Meksika’sında hayatı, politikayı ve toplumu biçimlen-
dirmedeki rolünün değişik yönlerini (Camp 1984); akademik modelinin sınırlama-
larını ve kısıtlamalarını (Malo 2007); benzersiz yönetişimini ve yapısını (Ordorika 
2003); ve bu 280,000 öğrencilik mega üniversitenin karşılaştığı sorunları ele alan 
çeşitli yazarlar tarafından incelenmiştir. ITESM’nin tarihi ve nitelikleri, sınırlı çalı-
şılmıştır.

4. Eyaletin Birleşmiş Milletler tarafından Teknoloji Başarı İndeksi 0.476 olarak ölçül-
müştür, ki Birleşik Devletler tarafından kaydedilen başarının (0.733) hala altında-
dır, fakat Meksika’nın ortalamasında da (0.389) daha yüksektir. Bu bileşik indeks, 
bir ülkenin veya bölgenin bir bütün olarak teknolojinin oluşumunda ve kullanı-
mında ne ölçüde yer aldığına odaklanır (Desai ve arkadaşları 2002).

5. Eyalette kişi başına düşen gelirin (2008’de 15,437 dolar) ulusal ortalamayı yüzde 87 
aşması ve ortalama yaşam süresinin de (erkekler için 75 ve kadınlar için 79) ulusal 
düzeyi aşması iyi bir örnektir. Aslında, eyalet, Gini katsayısı tarafından ölçüldüğü 
üzere, Meksika’da en düşük ikinci yoksulluk düzeyine; ülkedeki en az ötekileşti-
rilmiş nüfusa; Meksika’nın çoğundan daha iyi bir gelir dağılımına sahiptir (OECD 
2009).

6. Ulusal Araştırmacılar Listesi’nin ayrıntılı bir tarifi için sonnot 7’ye bakınız
7. Bu program aslen, devlet üniversitelerindeki düşük maaşları telafi etmek amacıyla 

nitelikli araştırmacıları elde tutmanın bir yolu olarak Meksika hükümeti tarafın-
dan 1984’te oluşturulmuştur. Yıllar içerisinde, Ulusal Araştırmacılar Listesi’ndeki 
üyelik, araştırmacıların bilimsel katkılarını sembolize eder hale gelmiştir. Bir üye, 
meslektaşları tarafından sadece prestij ve kabul kazanmakla kalmaz, ancak aynı 
zamanda hükümet tarafından doğrudan araştırmacıya verilen ek bir vergi dışı 
gelir de elde eder (CONACYT 2009b). Ancak, bu program sadece devlet üniver-
sitelerinde çalışan araştırmacıları finanse eder, ki bu gerçek, ITESM’yi yetenekli 
araştırmacıları etkileme veya elinde tutma girişiminde bulunduğunda dezavan-
tajlı bir konuma sokar. Bu durum, ITESM otoritelerini, araştırmacılarının Ulusal 
Araştırmacılar Listesi’ne üyelik için başvurabileceği bir politika oluşturmalarına 
yol açmıştır; fakat bir kere onay verildiğinde, araştırmacılara verilecek parasal te-
lafi ITESM’nin kendi fonundan ödenir.

8. ITESM Monterrey Yerleşkesinde Ulusal Araştırmacılar Listesi’ndeki üyelerin da-
ğılımı şu şekildedir: 27 aday; 1. düzeyde 72; 2. düzeyde 18 ve 3. düzeyde (aktif 
araştırmacılar için en prestijli düzey) 5 ulusal araştırmacı.
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BÖLÜM 10

Yeni Bir Araştırma Üniversitesi 
Kurmak: Ekonomi Yüksekokulu,  
Rusya Federasyonu
Isak Froumin

Rusya Federasyonu’nda pek çok farklı üniversite sıralaması oluşturul-
muştur. Bu sıralamalarda (1,600 Rus üniversitesinden) ilk 10’a bakılırsa, 
listeler hemen hemen aynıdır. Bununla birlikte, bir istisna dışında, listeler 
zaman içerisinde değişmez. 20 sene önce var olmayan bir üniversite şimdi 
bütün sıralamaların ilk 10’unda yer almaktadır –Ekonomi Yüksek Okulu 
(EYO). 1992’de kurulan küçük bir okul (kişi başına düşüne Rusya gayri safi 
yurtiçi hasılasının en düşük olduğu yıl), en iyi Rus üniversitelerinin seçkin 
grubunun bir üyesi haline nasıl gelebilmiştir?

Diğer bir soru, EYO öğretim üyelerinin uluslararası dergilerdeki yeni 
yayınları ve önemli uluslararası konferanslardaki sunumlarından kaynak-
lanmaktadır. Sovyet usulü bir Marksist ekonomi politikte ve sıkı ideolojik 
kontrol altında, “bilimsel komünizm” gibi böylesi egzotik bir disiplinde 
eğitilen ekonomistler ve sosyologlar, sosyoekonomik araştırmaların küre-
sel sahasına girmeyi nasıl başarabilmişlerdir? Bu başarı daha bir şaşırtıcıdır 
çünkü Sovyetler Birliği’nde araştırma üniversitesi fikri egzotik sayılırdı. Ne-
redeyse bütün araştırmalar Bilimler Akademisi’nde yoğunlaşıyordu. EYO 
basmakalıplara karşı nasıl savaştı ve öğretim üyeleri için araştırma ve öğre-
timi eşit kılan bir kültürü nasıl geliştirdi?

Yazarın Notu: Yazar HSE kurucuları olan Evgeny Yasin ve Yaroslav Kuzminov’a gö-
rüşmeleri ve yorumları için ve profesör Martin Carnoy ve Maria Yudkevich’e tavsi-
yelerinden dolayı şükranlarını sunar.
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EYO Bugün Nerede Duruyor?

Bugün, EYO, Doğu Avrupa’daki en büyük sosyoekonomik araştırma 
ve eğitim merkezidir. Dört Rus şehrinde faaliyet gösterir: Moskova, Nij-
niy Novgorod, Perm ve St Petersburg. 20 fakülteye (120 bölümü kapsar), 
120’den fazla sürekli eğitim programı (işletme yönetimi yükseklisansı, iş-
letme yönetimi doktorası ve işletme yönetimi İnternet yüksek lisansı dahil) 
ve 21 araştırma enstitüsüne sahiptir. 1,500 öğretim üyesi ve 500 araştırma 
personelinden oluşan bir ekibi vardır. EYO 16,000 tam zamanlı öğrenciye 
ve sürekli eğitim programlarında 21,000 öğrenciye sahiptir. Bugün, beşe-
ri bilimler, sosyal bilimler, iktisat, bilgisayar bilimi, ve matematiğin hemen 
hepsinde dersler sunmaktadır. Üniversitenin itibarı, 2009’da Ruya’da, ulu-
sal üniversite giriş sınavının ortalama skorunun EYO’da en yüksek üçüncü 
skor olması gerçeği ile tasdiklenmiştir.

EYO’nun innovatif müfredat ve pedogojik özellikler matematik, fel-
sefe, iktisat, sosyoloji ve hukukun genişletilmiş temel öğetimini; verimli 
araştırmalar ve analitik çalışmalar için gerekli olan pratik becerileri geliş-
tirmede öğrencilere yardımcı olacak araştırma ve geliştirme laboratuarla-
rı sistemini; öğrencilerin çalışmalarının yazılı sınav bazında denetlenmesi 
ve intihal karşıtı sistemin dahil olduğu, yolsuzluğa karşı olan teknolojinin 
kullanımını içermektedir. HSE, diğerleri arasında Humboldt Ünivesitesi ve 
Erasmus Üniversitesi’nin de dahil olduğu, öncü Avrupa üniversiteleri ile 
güçlü bağlar kurmuştur. Bu üniversiteler ile ortaklıklarda, EYO (yıllık 350 
öğrenci kaydıyla), 12 çift diploma lisans, yükseklisans ve doktora progra-
mı sunmaktadır. Ayrıca, yabancı üniversitelerle birlikte birçok ortak dersler 
sunar (genellikle video veya İnternet konferansı aracılığı ile verilir). EYO, 
30’dan fazla yabancı üniversiteyle değişim programlarına sahiptir (çoğun-
lukla Batı Avrupa’da). Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu ile birlik-
te EYO, Uluslararası Ekonomi ve Finans Yüksekokulu’nu kurmuştur. Bu 
yüksekokul lisan ve lisansüstü düzeyde iki diploma vermektedir: bir tanesi 
EYO’dan ve bir tanesi Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu’ndan. An-
cak, uluslararasılaşma ölçeği, EYO’ya yeteneklerin ve fikirlerin küresel de-
ğişimine etkili bir biçimde katılmasını sağlamak için çok küçüktür.

EYO, Rusya’nın yeni sosyoekonomik biliminin neredeyse sıfırdan ge-
lişmesine katkıda bulunmuştur. Bugün, üniversite araştırmacıları ve öğ-
rencileri, 850 milyon Ruble üzerinde değeri olan, 200’den fazla araştırma 
ve analitik proje yürütmektedir. Araştırma ve geliştirmede öğretim üyesi 
başına düşen masraflarda (21,900 dolar), EYO, ortalama bir Rus üniversitesi 
masraflarının (2,800 dolar) sadece sekiz katı değil, fakat aynı zamanda, orta 
ve Doğu Avrupa üniversitelerinden daha yüksekte yer almakta, neredeyse 
Alman üniversitelerinin ortalama düzeyi ile eşleşmektedir (25,000 dolar).

2007’de, EYO araştırmacıları, 300 kadar monograf ve ders kitabı ve 2,000 
kadar akademik makale yayınlamıştır. HSE, aynı zamanda, Rusya üniver-
siteleri ve araştırma merkezlerine, sosyoekonomik çalışmalar üzerine ulus-
lararası akademik yayınlarda öncülük etmektedir. Ancak, öncü yabancı 
üniversiteler ile karşılaştırıldığında, EYO araştırmacıları tarafından ulusla-
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rarası hakemli dergilerde yayınlanan makale sayısı görece azdır. Öğretim 
üyelerinin çoğu, hala hedef kitleleri olarak ulusal bilim insanı topluluğunu 
görmektedir.

EYO’daki akademik araştırmalar, modern kurumsal ekonomi ve ekono-
mik sosyoloji üzerine kurulu olan, Rusya ekonomisinin ve toplumunun et-
kili modernizasyonunu destekleyen teorik temeller üzerine yoğunlaşmak-
tadır. Bu odaklanma, EYO’ya, Rusya’daki güçlü konumunu sürdürmesi ve 
hükümetten ve özel sektörden ek yardım almasını sağlar.

Üniversite araştırmacıları, farklı alanlardaki politika gelişimine önemli 
veriler sağlamaktadır: eğitimin ve sağlık hizmetlerinin modernleştirmek, 
kamu yönetimi ve sivil hizmet reformunun ilerletmek, Rusya ekonomisi-
nin rekabet gücünü artırmak ve dinamik bir sanayi politikası için aygıtlar 
geliştirmek, innovasyonlarda etkili politika yapma olasılıklarını gözden ge-
çirmek, hükümet istatisklerini geliştirmek (2002’den beri) ve diğer konular.

Yeni Bir Üniversitenin Kuruluşunun Arkaplanı

Yeni bir üniversitenin ortaya çıkışının itici güçlerini anlamak için, 
EYO’nun tarihini, Rusya’da sosyal bilimler ve ekonomideki ve Rus yükse-
köğretim sistemindeki değişiklikler bağlamında değerlendirmelidir. Üç du-
rum, üniversitenin gelişiminin öyküsünü aydınlatmaktadır. Biri, kalabalık 
ve rekabete dayalı yükseköğretim pazarına yeni bir katılımcının girmesidir. 
Diğeri, küçük bir küçük okulun, dünya çapında bir araştırma üniversitesi 
haline gelmek için güçlü bir tutkuyla büyük bir üniversiteye dönüşmesidir. 
Üçüncüsü ise, örgütsel bir kimliğin gelişimidir.

EYO, “gelişen küresel araştırma üniversitesi modelini” Rusya’ya özgü 
bir bağlamda sistematik olarak benimsemiş ve geliştirmiştir (Altbach and 
Balán 2007; Froumin and Salmi 2007; Mohrman, Ma, and Baker 2008).

Bu bölüm, farklı piyasalarda yeni gelenler (Geroski, Gilbert, and Jacque-
min 1990; Pehrsson 2009) ve üniversiteler arasındaki rekabet (Del Rey 2001; 
Clark 2004) üzerine araştırmaların ardından, EYO’nun stratejik tavrını an-
lamak için, bir araç olarak yükseköğretim pazarlarına girmenin önündeki 
engeller tartışacaktır. Veri toplamada, şu anki üniversite yönetim ekibi üye-
leri ve üniversiteyi kurmuş olanlarla 20 görüşme yapılmıştır. EYO kurum-
sal araştırma birimi, kayıt, mezuniyet ve araştırma faaliyetleri hakkında veri 
sağlamıştır. Bu birim aynı zamanda, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunlar 
arasında son 15 yıldır yapılan farklı anketlerin sonuçlarını da tedarik etmiştir.

Piyasa alanlarını ve stratejik seçimlerin yeniden yapılandırılmasında, is-
tatistiki veriler ve görüşmeler kullanılmıştır. Görüşmeler, diğer üniversite 
rektörlerini (EYO’nun rakipleri) ve Rus Milli Eğitim Bakanlığı’nın önceki ve 
şimdiki görevlilerini kapsamıştır.

Ayrıca, medya kaynaklarının analizleri, EYO’nun kendi imaj dönüşü-
münü ve değişen ortam içerisinde temel misyonunu yeniden yapılandır-
masında kullanılmıştır.
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Yeni Sosyal Bilimler ve Ekonominin İnşası

1980lerin sonunda, Sovyetler Birliği kendini, gelişmekte olan piyasa eko-
nomisinde, bu geçişi kavrayacak entellektüel aygıtların yetersiz olduğunu 
gördü. Bu durum 1990ların başında daha bir dikkat çekici oldu; 1992, Rusya 
Federasyonu için bağımsızlığın ilk yılıydı. Esaslı siyasi ve iktisadi reformla-
rın sağlam araştırma desteğine ihtiyacı vardı. İddialı sosyoekonomik geli-
şim projelerinin sonuçlarının tahminleri ve incelemeleri için kapasite azdı. 
Rus Bilim Akademisi’ndeki iki küçük bilim insanı grubu dışında, hiçkimse 
modern iktisata bilim olarak aşina değildi.

EYO için Ayar

Bu durumun kökleri, Sovyetler Birliği’nin entellektüel tarihinde başlar. 
20. yüzyılın başında (ve hatta devrim sonrası ilk yıllarda), Rusya beşeri ve 
sosyal bilimlerde başarılı briçok bilim insanı yetiştirmiştir. Bu bilima in-
sanları, Boşeviklerin ilk hedefleri haline geldi. Bazıları asılmış veya hapse 
atılmıştır; bazıları ise yurt dışına sürülmüştür. Sözde demir perde, Sovyet 
ekonomisi ve sosyal bilimleri ile uluslararası anaakım arasına dikilmiştir. 
Bu yüzden, Sovyet akademik çevresi, bu alanlarda kendi bilimini oluştur-
du. Bu araştırma alanlarının bazıları (temel olarak matematiksel modellerin 
oluşumuyla ilgili alanlar), üstün bir dünya standartı düzeyindeydi (Sovyet 
bir bilim adamı olan Leonid V. Kantorovich’in iktisatta Nobel Ödülü kazan-
ması bir rastlantı değildir). Ancak, çoğu alan, ya yapısı gereği dogmatik ve 
ideolojikti ya da totaliter devlette planlı devlet ekonomisinin gerçekliklerini 
yansıtıyordu. (Makasheva 2007). Bu bilim, uluslararası yaratılan bilgiye ih-
tiyaç duymuyordu.

Perestroika, sosyal bilimlerde, bazılarının daha önceden var olmadığı, 
yeni alanlar oluşturdu. İronik olarak, modern siyaset bilimini öğrenmek için 
ilk öğrenim materyalleri, Moskova Üniversitesi Bilimsel Komünizm Dergisi 
olarak adlandırılan resmi dergide 1989’da yayınlanmıştır. Sosyal bilimlerin 
modernizasyonu genellikle, Sovyet ders kitaplarının sadece yeniden adlan-
dırılmasıyla sınırlıydı. Gözlemcilere göre

Temel ölçülerdeki hızlı değişim ve ekonomi biliminde Batılı standartlarının 
mümkün olan en hızlı biçimde özümsenmesi için üzerindeki ideolojik baskı, 
akademik topluluk içerisinde hizipleşmeye ve çözülmeye yol açtı. (Avtonomov 
ve diğerleri 2002, 4)

1992’de, Egor Gaidar liderliğindeki yeni bir Rus hükümeti, büyük ölçekli 
özelleştirme ve başka ekonomik reformlar yaptı. Hükümet üyeleri, mevcut 
araştırma kurumlarının ve eğitim kurumların bu konulara hitap edemedik-
lerini anladı. Moskova Devlet Üniversitesi gibi kurumlar, değişimlere karşı 
direndi; siyasi ve iktisadi muhafazakarlığın kaleleri haline geldiler. Mevcut 
üniversitelerin reforme edilmesinin büyük siyasi masraflara yol açacağı bel-
liydi. Bunun üstüne, ileri araştırmanın modern iktisatta yetiştirilecek uz-
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manlarla birleştirileceği yeni bir üniversite kurarak, yeni Rus iktisadi bilmi-
ni geliştirmek üzere karar alındı.

Bu yüzden, yeni organizasyon, sosyal bilimler ve iktisat alanlarında bir 
aktör olarak tanımlandı, ilgili mevcut kurumlara, onlarlar bütünlük içeri-
sinde bir partner olmaktan çok, bir rakip olarak biçimlendirildi. Bu, yabancı 
bilmi bir taklit süreciydi ve geçmişin olumsuz yansıması ve mevcut Rus üni-
versitelerinin son uygulamalarıydı. Aynı zamanda, yeni kuruma kuvvetli 
ve açık bir biçimde açıklanan hükümet istekleri de gözden geçirilmelidir. 
Pozitif kimlik, büyük ölçüde doğrudan devlet talimatı ile yapılmıştır. EYO 
örneği, hükümetin geçiş dönemi boyunca, teorik destek ve insan kapasite-
sini sağlamak için bir vizyona sahip olduğunu ve bu genç üniversiteyi yön-
lendireceğini göstermektedir. Hükümet, yeni üniversitenin araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinin belli bir yönünü etkilemiştir. 1990ların başlarında, 
hükümet temel araştırma ile ilgilenmiyordu, ancak devam eden sosyal ve 
ekonomik reformları desteklemek için bilgiyle ilgileniyordu. Bu talep, üni-
versitenin araştırma profilini biçimlendirmiştir, EYO’da araştırmayı daha 
uygulamalı ve politika yönelimli yapmıştır.

Bir Eğitim Kurumunun Kimliğinin Oluşturulması

EYO öğretim modelini nerden aldı? EYO’nun araştırmadaki kimliğinin 
gelişimi sıfırdan yapılırken, öğretimdeki benzer bir süreç, Sovyet yükse-
köğretiminin üst kalitede olduğu ve genç üniversiteler için yeni bir model 
kurması gerektiği ortak inancı göz önünde tutulursa, daha fazla karışıktı.

Rusya 1992’de iktisadi tarihinin en zor dönemlerden birini yaşadı; ve 
bu yüzden, bir araştırma üniversitesi kurmak için en kötü yıldı. Eğitim sis-
temi (o zaman hepsi devlete aitti), önemli ölçüde mağdur oldu. Eğitimde 
birleştirilmiş kamu harcamaları GSYH’nin yüzde 3.57’sine düşmüştür-1980 
ile 1998 arasındaki en düşük seviye (Gokhberg, Mindeli, ve Rosovetskaya 
2002, 51). Yükseköğretimdeki kamu harcamaları, 1992’de yüzde 39 azal-
dı (Morgan, Kniazev, ve Kulikova 2004). Sonuç olarak, üniversite öğretim 
üyelerinin maaşları diğer sektördeki maaşlardan daha düşük hale geldi. 
Üniversiteler, hizmet maliyetlerini bile kapşılamak için devlet ödeneği eri-
şimine sahip değildiler (Boldov et al. 2002). Devlet, mevcut üniversitelerde 
yeni öğrenciler için kontenjan sayısını azaltmayı denedi. Sovyet Rusya’daki 
yükseköğretimle ilişkili öğrenci sayısı her bir 10,000 kişi başına 219 öğren-
ciydi. Perestroıka’nın üçüncü yılı (1989), bu rakamın ciddi anlamda 192’ye 
düşmesine neden olmuştur. En düşük seviyeye 171 sayısı ile 1993 yılında 
ulaşılmıştır (Bezglasnaya 2001).

Kısmen ekonomik zorluklara cevaben ve kapitalist bir ekonomiye geçi-
şin bir unsuru olarak, eğitimdeki yeni bir yasa (1992), özel yükseköğretim 
kurumlarının kurulmasını mümkün kıldı (Shishikin 2007). 2000 itibariyle, 
1994’te sadece 78 olan sayıları, 358’e yükseldi (Klyachko 2002). Eş zamanlı 
olarak, devlet üniversiteleri öğrencilerden “ek” harç ücretleri almaya yasal 
hak kazandı. Sonuç olarak, Rus devlet üniversiteleri kendilerini, iki farklı 
öğrenci grubunun içerisinde buldu: harç ücretlerini ödeyenler ve parasız 
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eğitim alanlar (bütçe tarafından finanse edilen kontenjanlar). Rusya devlet 
üniversitelerindeki ücret ödeyen öğrencilerin sayısı, toplam öğrenci toplu-
luğunun yüzde 1.9’undan 2000’de yüzde 45’e arttı (Bezglasnaya 2001). Üni-
versiteler, ayakta kalmak için piyasa rekabetine girmek zorunda olduklarını 
farkettiler (Kolesnikov, Kucher, ve Turchenko 2005). Bu, Rusya’da yükse-
köğretimini pazarlaştırmada ve metalaştırmada önemli bir andı (Canaan ve 
Shumar 2008). Esas olarak, hızla yükselen ücret bazlı kayıtların sonucu ola-
rak, Rusya, 1990ların sonundan 2000’de her 10,000 kişide 327 öğrenciye ka-
dar hızlı bir yükseliş yaşadı (Gokhberg, Mindeli, ve Rosovetskaya 2002, 12).

Kayıttaki toplam artış, sosyal ve iktisadi disiplinlerde özellikle etkile-
yiciydi. 1992’de, (sadece devlete ait) 33 yükseköğretim kurumu iktisat ve 
hukukta uzmanlaştılar. Sayıları 2000/01 akademik yılında 69’a yükseldi 
(Gokhberg, Mindeli, and Rosovetskaya 2002, 16). Bu alanlardaki öğrenci sa-
yısındaki artış, daha bir dikkat çekiciydi –1992/93 akademik yılında 39,400 
olan birinci sınıf öğrencisi, 2000/01 ‘de 151,300’e çıktı (Gokhberg, Mindeli, 
and Rosovetskaya 2002, 26). Bu rakamlar, bu yeni üniversitenin (EYO) ku-
ruluşu hakkında bir bağlam vermektedir. Bu dönem, ekonomik yönden, 
Rusya yakın tarihindeki en zor dönem olsa da, yükseköğretime talep artışı 
dönemiydi. Üniversiteler ilk defa hem özel hem de kamu finasnmanı aldı-
lar. EYO, var olan üniversitelerin de önemli değişiklikler dönemine girmesi 
nedeniyle, onlarla doğrudan rekabet edebilir bir hale geldi.

Rusya hükümeti, yükseköğretim reformu için belirli bir stratejiden mah-
rumdu. Bu ortam Rusya üniversitelerinin tutumunu etkilemiştir. 1990’ların 
ortası, Rusya üniversitelerinin değişen ortama yapısal adaptasyonunun dö-
nemiydi (Morgan, Kniazev,ve Kulikova 2004). Çoğu üniversite ayakta kal-
mayı ve daha iyi zamanlar gelene kadar beklemeyi seçti (Titova 2008). EYO 
bu seçeneğe sahip değildi çünkü ayakta kalması için kaynaklar bulması ge-
rekiyordu. EYO proaktif bir stratejinin tersine, bir dereceye kadar, hedef-
ler belirlememiş, tepki vermiştir. Bu yüzden, yeni üniversitenin kimliği, ya 
hükümet ya da EYO’nun kendisi tarafından önceden geliştirilen detaylı bir 
strateji aracılığı ile ortaya çıkmamıştır. Hükümet EYO’yu kurmuş ve onun 
var olduğunu unutmuştur. Üniversite, bütün yükseköğretim sisteminin sü-
rekli değişen ortama uyum sağlamak için yaptığı gibi, diğer üniversitelerle 
rekabet aracılığı ile evrilmiştir. Bir sonraki kısım, yükseköğretim pazarında 
liderlik için rekabetin, EYO’nun kimliğini bir araştırma üniversitesi olarak 
nasıl biçimlendirdiğini inceleyecektir.

EYO’nun Kuruluşu ve Rekabet Aracılığı ile Dönüşümü

EYO’nun tarihi ikiye aşamaya bölünebilir. İlk dönemde (1992’den 
1990ların sonlarına kadar), Rusya yükseköğretiminde kendi konumunu 
oluşturdu. İkinci dönem içerisinde (2000’li yılların başından itibaren), EYO, 
kendini uluslararası bir aktör olarak keşfettş ve küresel bir araştırma üniver-
sitesine dönüştürmeye başladı.
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EYO’nun Rekabete Dayanan Üstünlüğü ve Zayıf Yönleri

EYO’nun kuruluşundaki durum, hem rekabete dayanan üstünlüğünü 
hem de kısa tarihi sırasında üniversitenin yürüttüğü faaliyetlerin sınırlama-
larını açıklamaktadır. EYO, Rusya hükümeti tarafından, Ekonomi Bakanlığı 
yönetiminde, tek bir disiplinli yükseköğretim kurumu olarak kurulmuştur. 
Hükümetin kararı, EYO’nun misyonunu net bir şekilde oluşturmuştur: ge-
lişmekte olan piyasa ekonomisi için ulusal bir kadro yetiştirmek ve Ekono-
mi Bakanlığı’na teknik yardım sağlamak. O zamanın başbakanı, Egor Gai-
dar, bu kararı desteklemiştir.

EYO’nun Ekonomi Bakanlığının yetki alanında kurulması, su kuşku-
suz yararına oldu. O zaman, üniversitelerin büyük bir çoğunluğu, Eğitim 
Bakanlığı’na hesap vermekteydi (hala da vermektedir). Onlar, merkezi olarak 
belirlenen eğitim standartlarına EYO’dan daha fazla, odaklanmak zorunda-
dırlar. Güçlü Ekonomi Bakanlığı, “kendi” üniversitesinin innovasyonlarına 
siyasi koruma sağlamıştır. EYO’ya, Eğitim Bakanlığı’nın ortalama standartları 
yerine dünya çapındaki en iyi uygulamaları dikkate alan kendi müfredatını 
geliştirmesine izin vermiştir. Ekonomi Bakanlığı’na yakınlık, aynı zamanda, 
birçok öğrenci için aynı zamanda benzersiz bir statü sağladı. Ekonomi Ba-
kanlığı, EYO’yu, genç üniversitenin prestijini geliştiren ve yeni durum ve 
eğilimlere göre müfredatını güncellemesine yardım eden yeni fikirlerin tar-
tışılmasında bir sınama alanı olarak aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştır.

Üniversitenin kuruluşuyla hükümet kararı ile belirlenmiş olan her öğ-
renciye ayrılan oldukça yüksek bütçe EYO’nun bir diğer avantajı oldu. 
1992’ye kadar, böylesi yüksek kişi başı kuralı, sadece küçük bir grup yük-
sek itibarlı geleneksel üniversiteler için kullanılmıştı. Bu yüzden, böyle bir 
değerin belirlenmesi genç üniversitenin yüksek statüsünün tanındığı an-
lamına gelmiştir. Ancak, 1990ların başında, bu değer HSE’nin finansman 
sorununa çözüm olamıyordu, çünkü yükseköğretim sisteminin genelinde 
hükümet yardımı azalmıştı.

Yeni kurulan üniversitenin önemli avantajları, kurumsal tembelliğin 
azlığı ve modern ve innovasyon yönelimli öğretim kadrosunu bir araya 
getirme imkanını kapsar. Bu avantajlar, EYO’nun kurulması için uluslara-
rası desteğe yol açtı çünkü 1990ların başı, Rusya’da modernleşme sürecine 
yoğun bir yabancı desteği dönemini oluşturuyordu. Buna rağmen, klasik 
Sovyet eğitiminin koruma duvarları, “kuşkulu” Batılı kurumlarla işbirliği 
hakkında tedirgindiler. EYO, Avrupa Birliği programlarının önemli kay-
naklarının çoğuna ulaşmıştır. 1997’de, EYO, uluslararası ve ulusal destek-
çileriyle birlikte, Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu’nun bir dış prog-
ramını başlattı. Bugün, bu yardım küçük ölçekli görünmektedir, ancak o 
zaman, üniversitenin gelişimi ve öncü uluslararası üniversitelerle koordine-
li programlar başlatmak için önemli kaynaklar ve destek sağlamıştır. Yaban-
cı yardımlar, özellikle ilk 25 personelle sözleşme görüşmelerinde yardım 
ederek, insan kapasitesindeki ilk yatırımları mümkün kılmıştır. Modern bir 
EYO kütüphanesinin kurulması ve bilgisayarların ilk alımı bu projeler al-
tında gerçekleşmiştir.
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EYO, ilk adımlarını atarken rakiplerine nazaran, ciddi zorluklarla kar-
şılaştı. Esas engel EYO’nun fiziksel altyapısını içermekteydi; hükümet ye-
terli bina sağlamamıştı. Altyapının az gelişmişliği, EYO’nun rekbate dayalı 
önemli bir sorunuydu ve hala da öyledir. Genç üniversite, uzun bir hazır-
lanma dönemi veya Rus dilinde yeterli eğitimsel materyaller olmaksızın 
kapılarını öğrencilere açmak zorundaydı. Ancak üniversite zamanla en 
gelişmiş ders kitaplarını ve eğitimsel teknolojileri sağlamayı başardığında, 
bu zayıflığı avantaja dönüştürmüştür. Bazı Batı ders kitapları çevrildi ve 
EYO öğretim üyeleri tarafından birçok yeni ders kitapları yazıldı. Kütüpha-
ne oluşumuna yaklaşım, akıllı stratejisinin bir örneğiydi. EYO, rakiplerinin 
kütüphanelerinden daha büyük bir kütüphaneye sahip olamadı. Bu yüz-
den, ülkedeki en iyi dijital kütüphaneye sahip olma kararı aldı ve bunu ba-
şardı. Aynı zamanda, Moskova Devlet Üniversitesi, öğrenimi destekleyen 
modern bilgiyi gerçek anlamda yansıtmayan yeni bir kütüphane inşası için 
milyon dolarlar harcadı. Dijital kaynaklara verilen öncelik, EYO’nun sadece 
kütüphaneyi değil, ancak aynı zamanda, bir bütün olarak öğrenim sürecini 
modernleştirmesine yardımcı olmuştur.

Bir avantaj olarak değerlendirilen aktif planlama aynı zamanda bir za-
yıflıktır da. Üniversite bütün eğitim dersleri için yeterli öğretmene sahip 
değildi. Ancak zamanla, bu zayıflık bir avantaj haline geldi çünkü üniver-
site boşluğu doldurmak için, tanınan uygulayıcıları ve prestijini önemli 
ölçüde kanıtlamış olan yabancı öğretim üyelerini davet etti. Burada ilginç 
olan nokta, EYO’yu aynı dönemde kurulan diğer bir üniversite olan Beşeri 
Bilimler Rusya Devlet Üniversitesi ile karşılaştırmaktır. Büyük ölçüde, kök-
leri benzerdir; her iki üniversite de değişim ve modern sosyal bilgi ve beşeri 
bilimlere ihtiyacın arttığı bir dönemde kurulmuştur. Ancak, Beşeri Bilimler 
Rusya Devlet Üniversitesi, yeni bir üniversite değildi; mevcut iki okulu ken-
dine katmış ve büyük ölçüde kurumsal kültürünün tutsağı olmuştur. Bu 
rekabet üstünlüğü ve zayıflıkları, çeşitli piyasalarda rekabete dayanan bir 
mücadelede üniversite stratejisini desteklemiştir.

Pazara Giriş ve Liderlik Rekabeti için Stratejiler

Piyasa durumuna yeni oyuncuların girişini tanımlayan teoriler, uygun 
yer, miktar ve ücretin doğru bir şekilde belirlenmesini başlıca başarı faktörü 
olarak kavramsallaştırır. Öncelikle, yeni üniversitenin yönetim takımı ta-
mamen akademikti; temel pazarlama yeterliliklerine sahip değildi. Piyasa 
stratejisinin tanımlanmasında EYO, değişimlere karşı duyarlılığa güven-
mişti. Başarısı, rakiplerinin kendine aşırı güven ve snopluğu ile aynı pazar-
lama düzeyine sahip olma gerçeği ile açıklanmıştır.

Pazara girmek için uygun yerleri tespit etmek. EYO başlangıçta hükümet 
iradesine daha çok dayandı. Ekonomi Bakanlığı 1992’nin yazında iktisatta 
yüsek lisans programı başlatmak ve gelişmiş üniversitelerden gelen yete-
nekli öğrencileri elinde tutmak istedi.
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Bu programı sürdürmek için, iktisatta lisans programının da gerekli oldu-
ğu derhal belli oldu. Bu nedenle 1 Eylül 1993’te, birinci sınıf öğrencileri için 
hem lisans hem de yükseklisans programı başlatıldı. Bu uygulama, EYO’nun, 
tek konulu bir kurum olarak başlangıçtaki kendi kimliğini sağlamlaştırdı.

Bu tutku ile yol alan EYO, örneğin iktisat fakültesinin Sovyet eliti için 
kadrolar sağladığı Moskova Devlet Üniversitesi gibi uzun bir tarihe sahip 
ünlü üniversiteleri araştırdı. Karar doğrudan rekabet etmek için değil, an-
cak bunun yerine, farklı konulara odaklanmak için alındı. Yükseköğretim-
de marka ve gelenek öyle önemli bir rol oynar ki genç bir üniversitenin yeni 
bir alana girmeksizin iyi yapılanmış üniversitelerle nasıl rekabet edebilece-
ğini düşünmek zordur.

Genç üniversite, yeni ve alışılmadık olan herşeyin moda olduğu 1990la-
rın ilk yıllarının reform dalgasından yararlandı. EYO, tarzını, pazar yö-
nelimli, güncel ve gelenek dışı olarak konumlandırdı. İyi yapılanmış Rus 
üniversiteleri Bologna Süreci’nin başlamasına karşı çıktığı zaman, EYO, 
iki kademeli sistemi benimseyen ve kamu imajının bir parçası yapan ilk 
üniversitelerdendi (Chuchalin, Boev, Kriushova 2007). Sovyet geleneğinin 
matematik ve fizikteki yüksek prestijinden faydalanmak ve bunu sosyal 
bilimlere uygulamak yaratıcı bir hareketti. İktisat öğretim tarzını fizik ve 
matematik öğretim tarzıyla bağdaştırdı. Böyle yaparak, EYO kendini, yurt 
içinde ve yurt dışında yüksek itibara sahip olan bir geleneğe bağladı.

EYO’nun konumlanmasının diğer bir ayırt edici özelliği, uluslararası 
bağlantısıydı (ve hala da öyledir). Avrupa Birliği’nden ve bazı Avrupa hü-
kümetlerinden gelen yardımlar sayesinde EYO, çeşitli öncü üniversiteler-
le yakın bağlar kurdu. Bu bağlantılar, EYO’nun kamu imajının önemli bir 
yönü haline geldi. Değişim programlarına katılma ve yurt dışında okuma 
imkanı birçok Rus öğrenci için önemli hale geldi.

EYO bu yüzden piyasa ekonomisinin gerçekliklerine ve çoğulcu demok-
rasiye (planlı ekonomiye ve totoliter rejime karşı olarak) odaklanan, mo-
dern, uluslararası ve innovatif (demode, izole ve geleneksele karşı olarak) 
ekonomik eğitimin başlangıçtaki yerini başarılı bir şekilde tespit etmiştir.

1995 itibariyle, Ekonomi Bakanlığı’na sosyal ve iktisadi reformlar üze-
rine tavsiyelerde bulunmanın sadece iktisatta değil aynı zamanda sosyal 
ve siyasi bilimler ve hukukta da uzmanlık gerektirdiği belirgin hale geldi. 
EYO yöneticileri, ayrıca, modern bir araştırma üniversitesinin yeterli kap-
samda disipline sahip olması gerektiğinin farkına vardı (Londra Ekonomi 
ve Siyasi Bilimler Okulu’nun yaptığı gibi). Aynı zamanda, diğer alanlardaki 
araştırmacılar, yeni üniversiteyi, cazip akademik ortamıyla değerlendiler ve 
yönetimine yeni çalışma ve araştırma alanları için fikirler sundular. Sonuç 
olarak, EYO yönetimi, kurum misyonunun kapsamını genişletmesi için hü-
kümete başvurdu. Ekonomi Bakanlığı bu hareketi destekledi çünkü etkisini 
ve perspektifini genişletmek istiyordu. 1995’te, hükümet EYO’ya, hukuk, 
ticaret ve beşeri bilimler dahil geniş kapsamlı bir alanda eğitim ve araştırma 
anlamına gelen üniversite statüsü verdi. 1996’da, EYO, sosyoloji, işletme ve 
hukukta lisans programlarına başladı.
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Bu çerçevede, içerik kapsamı, esas olarak ya Rus yükseköğrenimine ta-
mamen yeni olan ya da popülaritesi hızla artmış olan çalışma ve araştırma 
alanlarına girmek suretiyle genişledi. Daha önce, EYO, büyüyen pazarı sa-
dece önceden tahmin etmekle kalmadı, fakat aynı zamanda biçimlendirdi. 
Sonra ise, EYO, geleneksel alanlara adım atarak, iyi yapılanmış üniversiteler 
ile doğrudan rekabet etti. 1996’dan 1999’a, hukuk, sosyoloji, işletme, psiko-
loji ve siyasi bilimler fakültelerini kurdu. Bu alanlardaki eğitim talebi epey 
fazlaydı, böylece EYO, kolayca ikinci sınıf öğrenciler elde etti. Ancak, en 
iyi öğrencileri etkilemek için, bu geleneksel alanlarda bile kendini innova-
tif bir üniversite olarak konumlandırdı. Çoğu rakibi mevcut müfredatlarını 
mümkün olduğunca korumaya devam ederken, EYO yeni içerik alanlarına 
ve müfredat yapılarına önem verdi. Bu önem bazı durumlarda, iddiaları 
tamamen doğrulanmasa da bir pazarlama stratejisi olarak çalıştı.

EYO, bazen, yeni piyasa katmanlarına girme kontrolünü o zamana ka-
dar yeni uzmanlıkların, programların ve ders kitaplarının sertifikasyonunu 
tekelinde tutan iyi yapılanmış üniversitelerin elinden almaya çalıştı. Eko-
nomi ve sosyal bilimlerdeki yüksek lisans programı, böylesi hırçın rekabete 
dayalı stratejilere iyi örnektir. EYO, birçok alanda yükseklisans programları 
açan ilk bilinen üniversite olması nedeniyle, böyle programlar ve ders ki-
taplarındaki sertifikasyon üzerinde kontrol iddiasında bulunmaya başladı. 
Öncü üniversiteler, o yaklaşımı önemsemediler çünkü 1990ların sonunda, 
Rusya üniversitelerindeki yükseklisans programlarının payı yüzde 3’ün 
daha azına eşitti. Ancak, 1998’de, Bologna Süreci’ne, Rusya’nın erişimi ve 
ilgili kanunun yasalaşmasını takiben, EYO’nun bir lider ve pazar giriş kont-
rolörü olarak hareket etmesiyle, sosyal bilimler ve iktisatta yüksek lisans 
programlarına büyük ölçekli bir geçiş gerçekleşti.

EYO diğer konularda da aynı taktiği uyguladı. En cesur eylemi, tama-
men yeni çalışma alanları EYO’ya, iş bilişim eğitimine pilotluk etmesi için 
yetki verdi. EYO yeni bir müfredat oluşturdu ve öğrenci kaydına başladı. 
Daha sonra, pilot eğitim sonuçları üzerine kurulu bu alanda ulusal stan-
dartların onayı için lobi faaliyeti yürüttü ve bu alanın olağan lideri ve eğilim 
belirleyicisi haline geldi. EYO lojistik ve istatistik gibi yeni eğitim alanları 
açtığında benzer bir yaklaşım izledi. Cesaret ve sezgi, EYO’ya bu stratejik 
imkanları etkili bir biçimde kullanmasında yardımcı oldu.

Alan tespitinde kritik bir mesele de araştırma üzerine odaklanmaktı. 
EYO’nun pazar konumlanmasının ve örgütsel kimliğinin önemli bir yönü 
araştırma yoğunluklu bir araştırma üniversitesi fikri üzerine kuruluydu. 
EYO araştırma üzerindeki vurgusunu neden ve nasıl güçlendirdi? Bu odak-
lanmadaki temel güç, EYO’nun, onu başından beri bir düşünce kuruluşu 
olarak değerlendiren Ekonomi Bakanlığı ile ilk birleşmesi oldu. Bakanlık 
genellikle, EYO ile ekonomik reformlar için deneysel çalışmalar ve uygula-
malı analizler yapmak için anlaştı.

Araştırmaya odaklanmanın diğer bir nedeni, öğrenci rekabeti içindi. Son 
çalışmalar araştırma üzerine yoğunlaşmanın, üniversitenin öğrenciler için 
rekabet edebilirliğini artırdığını göstermektedir (Del Rey 2001; Warning 
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2007). Bu nedenle, EYO’nun araştırmaya odaklanması ona sadece araştır-
ma desteği rekabetinde değil aynı zamanda çok sayıda yaratıcı öğrenciyi 
etkilemesinde yardımcı oldu.

Boyutunun ve faaliyet skalasının tanımlanması, pazara nüfuz etme stra-
tejisinin diğer önemli öğesiydi. Yeni kurulmuş bir kurum olarak EYO, en 
başından beri öğrenci kaydını önemli ölçüde artırmada özgürdü. Ancak, bu 
hizmetlerin mevcudiyetini sınırlayarak eğitimsel hizmetlerinin çekiciliğini 
artırmak için “sınırlı sayı” stratejisini seçti. Bu strateji, açıkça kalite standart-
larını sürdürmeye yardımcı oldu. Ancak, aynı zamanda, rekabete dayalı 
mücadelede, iyi düşünülmüş bir hareketti. EYO’nun kayıtlarını artırmama-
sı ve, aynı zamanda, okul dışı veya yarı zamanlı bölümler açmaması gerçe-
ği, onun itibarına yüksek kaliteli bir yükseköğretim kurumu olarak katkıda 
bulundu ve aday öğrenciler arasındaki ilgiyi artırdı. Böylesi yaklaşımlar, 
EYO’nun, (bütçe destekli kontenjanları doldurmak amacıyla hem iyi öğ-
renciler için hem de ücret ödeyen öğrencilerin mali kaynakları için başarılı 
bir şekilde rekabet etmesini sağladı.

Bütçe destekli kontenjanları doldurmak amacıyla iyi öğrenciler için reka-
bet. Motivasyonları ve becerileri yeni üniversitenin en güçlü kaynağı haline 
gelebilecek yüksek vasıflı öğrenciler için mücadele, EYO için önemli bir re-
kabet alanıydı. İlk yılında üniversite, yeterli sayıda başvuru sahibini bile et-
kilemede başarısız oldu. Sonuç olarak, üniversitenin lisans programları için 
başvuru son tarihini uzatması gerekti. Daha sonra, durum düzeldi çünkü 
1990larda daha fazla lise öğrencisi iktisata akın etmişti ve iktisatta uzman-
laşmış herhangi bir yükseköğretim kurumu veya fakülte arıyordu (Egors-
hin, Abliazova, and Guskova 2007). Bu yüzden, genel olarak, üniversiteler 
için büyüyen bu pazara giriş aşırı derecede zor değildi. Bununla birlikte, 
yükseköğretim pazarına girişin sertifikasyon ve lisanslama gibi geleneksel 
engelleri 1990ların başındaki devrimsel kaosta ortadan kalktı. Ancak, ku-
rumun iktisat eğitim pazarının seçkin kesimine girişi oldukça sorunluydu.

EYO bu kesime girmek için innovatif tarzını kullanmaya ve onun in-
novasyonlarını gelecekte başvuru yapacak olanlara ve onların ailelerine 
açıklamaya karar verdi. Bu nedenle, çalışmaya başlayışının ilk yılında üni-
versite çok düzeyli (yüz yüze) bir pazarlama stratejisi kullandı. 1994–97’de, 
EYO’nun yöneticileri ve öğretmenleri, her birine ortalama 300 kişinin ka-
tıldığı aile toplantılarında sunum yapmak için Moskova ve diğer şehirler-
de 300 okulu ziyaret etti. Başlıca mesajı “yeni ekonomik düzenin” yeni ku-
rumlarda sağlanacak yeni bir eğitim tarzını gerektirdiğiydi. Sonuç olarak, 
1994’te üniversite, her öğrenci kadrosu için 4.5 başvuru aldı.

Ancak, iktisadın (ve diğer sosyal bilimlerin) ortaöğretimdeki yeni konu-
mu gerçek bir stratejik pazar hareketini oluşturdu. Geçmişte Sovyet döne-
minde, tek bir sosyal disiplin –ideolojik açıdan fazla yük olan sosyal çalış-
malar– düşük statülü öğretmen, öğrenci ve aileler arasında ortaöğretimde 
öğretilirdi. EYO öğretim üyeleri, henüz 1993’te, iktisat, siyaset eğitimi ve 
hukuk gibi yeni lise disiplinlerinin uygulanmasını desteklemeye başladılar. 
Bu amaçla, bu disiplinlerde okul ders kitapları ve çalışma kitapları geliştir-
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meye ve bunları yayınlamaya başladılar. EYO, ders kitabı pazarının yeni 
ve daha karlı bir tabakasını oluşturma ve geliştirmeyle ilgilenen ticari bir 
yayınevi olan bir iş ortağı buldu. Ortaöğretimde bu disiplinlerin desteklen-
mesi (ve yeni geliştirilen ders kitapları), üniversitenin ekonomide öğretmen 
havuzu oluşturmak için büyük bir mesleki eğitim programı başlatması ger-
çeği ile kolaylaştı. EYO öğretim üyeleri, ayrıca, ortaöğretimde sosyal ve eko-
nomik bilgiyi geliştirmek için başka bir yol önerdiler (İktisatta Rusya Geneli 
Akademik Olimpiyatlar). EYO yarışmalar düzenledi ve Akademik Olimpi-
yatları kazananların çoğu EYO’ya kaydoldu.

Yarı–pazarda rekabet etmek için en etkili stratejilerden birisi, öğrenciler 
ve onların aileleri için kurumsal şeffaflık ve bilgisel destektir (Woods, Bag-
ley, and Glatter 1999). Bu strateji, EYO’nun olası öğrenciler için, bağımsız 
bir kurum olan Reitor’un değerlendirmesine göre, en bilgi verici internet 
sitesini geliştirmesine öncülük etti (Reitor 2007).

EYO’nun yükseklisans programlarına kabul yaklaşımı açık bir şekilde, 
genç üniversite tarafından seçilen, ana rekabet ilkesini göstermektedir: Pa-
zar gelişim eğilimlerini tahmin etmek ve büyüyen pazar bölümüne giren 
ilk kurum olmak. 1994’ten beri, Rusya yükseköğrenim kurumları, uzman 
diploması veren (beş – altı yıl) geleneksel kıtasal Avrupa modelinin geli-
şimine paralel olarak iki seviyeli –Bologna modeli– lisans ve yükseklisans 
diploma programları (dört artı iki sene) açabiliyordu. EYO ile rekabet eden 
en öncü kurumlar, Bologna Süreci’ne şiddetle karşıydılar ve yükseklisans 
programları açmadılar. EYO onlardan farklı olarak, modeli uygulamak için 
aktif adımlar attı ve 1997’de, çeşitli ve büyük ölçekli yükseklisans prog-
ramıyla birlikte ilk büyük üniversite haline geldi. Bu yüzden, EYO diğer 
üniversitelerdeki, piyasanın önemli ölçüde çeşitlenmesini sağlayan teknik 
disiplinler ve bilimlerde uzmanlaşmış olanlar da dahil, yetenekli mezunları 
cezbetmede başarılı oldu.

Böylesi taktiklerin eğitim pazarının bazı kısımlarında başarısız olduğu-
nu belirtmek ilginç olacaktır. Örneğin, EYO doktora düzeyi çalışmalarda 
bir lider haline gelemedi. EYO girişken pazarlama taktikleri kullanmak is-
temişti ve kalite ve bütünlüğü sürdürmek için doktora düzeyinde ücretsiz 
programlar sunacağını duyurmuştu. Ancak, diğer üniversiteleri mezunları 
EYO’ya gitmedi çünkü doktora sertifika prosedürleri çeşitli geleneksel üni-
versitelerin birliği ve Bilimler Akademisi tarafından kontrol edilmektedir 
ve hala da öyledir. Bu durum, EYO’yu yeni bir dizi uzmanlıklar ve yeni tez 
standartlarını yürürlüğe koymaktan alıkoydu. Bu nedenle, EYO, mezunlar 
doktora eğitimlerini eski okullarında yapmaları için üstü kapalı bir teşvik 
oluşturan, var olan kurallara uymak zorundaydı.

Ücretsiz eğitim hizmetleri için pazarda rekabet etme. EYO’nun markası-
nın gelişmesi, ücretsiz eğitim pazarına girişini kolaylaştırdı. Pazar EYO ile 
eş zamanlı ortaya çıktı ve bu yüzden, EYO ve potansiyel rakipleri böylesi 
bir ortamda aynı deneyimlerle karşılaştılar. Açılışının ilk yılından itibaren 
yerel pazardaki daha pahalı eğitim sağlayanlardan biri olan genç üniver-
site, girişken bir politika sürdürdü. Bu politika, 1990ların başında, pahalı 
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yüksek kalitede bir ürün diliminin ortaya çıkışını gören mallar ve hizmetler 
pazarındaki genel atmosferle aynı hizadaydı. Yükseköğrenim pazarındaki 
çoğu oyuncu, ucuz, düşük kaliteli eğitim sektörünün en karlı ve ücret re-
kabetinde tercih edilen bir sektör olduğunu farzediyordu. Sosyal bilimler 
ve iktisatta ücretli eğitim sağlayan kurumların neredeyse tümü, ucuz prog-
ramlar geliştirmiş, okul dışı veya yarı zamanlı dersler olarak uygulamışlar-
dır. Yüksek kaliteli ücretli eğitimdeki özel yerini ispatlayan EYO, kolay para 
yaklaşımını izlemeyi reddetti ve lisans öğrencileri için okul dışı ve yarı za-
manlı bölümler açmayacağını duyurdu.

Yüksek harç ücreti ödetmesine rağmen, EYO, giriş sınavlarının birinde 
veya çalışmalar sırasında özel başarılar gösteren başvuru sahipleri için indi-
rim sistemini tebliğ eden ilk Rus üniversitelerinden biriydi. Öğrencileri için 
eğitim kredileri üzerine ticari bankalarla işbirliği yapmaya başlayan Rus-
ya’daki ilk kurumlardan biriydi, ki bu, aynı zamanda, eğitimleri için ödeme 
yapmaya razı olan öğrencilerin niteliksel artışını sağladı. Dolayısıyla, EYO 
miktar yerine kalite için rekabet etti. Bu strateji nedeniyle, EYO, bugün de, 
ücretteki liderliğini korumaktadır. Harç ücretleri, bütçesinin üçte birinden 
daha fazlasını oluşturmaktadır.

Sürekli eğitim, 1990’ların başında eğitim hizmetleri piyasasında ortaya 
çıkan diğer bir sektördür. Kalifiye uzmanların yüzde 50’si kadarının yeni 
mesleklerde (çoğunlukla finans ve ticaret alanlarında) yer almasıyla birlik-
te, yeni ekonomi sektörlerinin hızlı gelişmesi, onbinlerce mühendis ve as-
keri personelin hızlı bir eğitimini gerektirmişti. Sürekli eğitimde de çeşitli 
yerler ortaya çıktı. Birçok üniversite, diploma veya sertifikanın verilmesiyle 
sonuçlanan resmi eğitim olan hızlandırılmış programlar başlattı. Rakipleri, 
biraz uzun, daha geleneksel programlar sunmuştu. EYO sürekli eğitim içe-
risinde, temel eğitim sektörüne benzer olarak innovasyon ürünleri sundu. 
EYO, iş yönetiminde kendi yükseklisans programlarını, ve proje yöneti-
mi ve uluslararası finans derslerini sunan ilk Rus üniversiteleri grubunun 
arasındaydı. EYO idaresi, sürekli eğitimi istikrarlı ve umut verici bir pazar 
olarak değerlendirdi. Bu yüzden, EYO’nun yaklaşımının kilit bir unsuru, 
pazarlamadan sorumlu olan özel bir bölüm ve herhangi bir sürekli eğitim 
programını uygulamak için ortak bir alıcıyla doğrudan bağlantılar kurmak-
tı. Çoğu rakip, ekstra gelir kaynağı olarak sürekli eğitime karşı stratejik bir 
yaklaşımdan yoksundu. Onlara göre, herhangi bir eğitim hizmeti sağla-
mak, öğretim üyeleri için ayrı ve kritik bir piyasa katmanından ziyade sade-
ce ekstra bir gelir kaynağı sağlamıştır. Bu nedenle, rekabetçi üniversitelerin 
çoğunda, genişletilmiş eğitim hizmetleri, temel eğitim hizmetleri sağlayan 
aynı birimler tarafından sağlanmıştır.

Entellektüel hizmetler ve araştırma pazarında rekabet etme. Sosyal ve ik-
tisadi alanlarda entellektüel hizmetler (danışma, analiz, denetim ve ben-
zerleri) sektörü, piyasa ekonomisi ve siyasi rekabetle birlikte ortaya çıktı. 
Ancak, 1990ların başında, bu pazar, henüz gelişmemişti. Hiçbir Batılı danış-
ma firmaları ve düşünce kuruluşları piyasada mevcut değildi ve olgunlamış 
hiçbir Rus şirketi kurulmamıştı. Rus hükümeti, yapılandırma çalışmaları ve 
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analitik çalışma fonlarından yoksundu ve yetersiz talep ve arz vardı. Yu-
karıdaki koşullar altında, çoğu üniversite, herhangi bir sosyoekonomik ve 
araştırmaya ve analitik çalışmaya umut verici bir pazar olarak muamele et-
memişti. Diğer üniversitelerden farklı olarak, EYO, gelirlerini, iyi bilinen bir 
analitik ve araştırma merkezi olarak imajına katkıda bulunan kamu anali-
tik çalışmalarına yatırmıştır. EYO ve Ekonomi Bakanlığı arasındaki yakın 
bağlantılar, entellektüel hizmetler pazarında güçlü bir rekabetçi konum al-
masında önemliydi. Üniversite, araştırma ve analizi en çok ihtiyacı olduğu 
alanlar olarak gördü. Aşamalı olarak, analitik araştırmaların arzı talep yarat-
tı. Sonuç olarak, tamamlanan çalışmaların kapsamı açısından, 1990ların so-
nunda, EYO, uygulamalı sosyoekonomik araştırma ve analitik çalışmaların 
Rusya’daki önemli bir merkezi haline geldi. Bu sözleşmelerden gelen gelir, 
EYO’nun toplam gelirinin en az yüzde 20’sini oluşturmuştur. Bu sonuç, uy-
gulamalı araştırmada kapasite gelişimi için önemliydi. Ancak, uluslararası 
düzeyde temel araştırma için bir kapasiteyi daha fazla geliştirmeye yardım-
cı olmamıştır.

Rus Bilimler Akademisi’nin düşüşü, temel iktisadi ve sosyal araştırma-
larda EYO’nun rekabete dayalı konumu için yeni imkanlar ortaya çıkardı 
(Avtonomov et al. 2002). Akademinin kurumlarından birçok genç araştır-
macı, onlara hızlı bir terfi, daha iyi bir gelir (uygulamalı araştırma üzerine 
sözleşme yapanlar da dahil) ve uluslararası işbirliği olanağı sunan EYO’ya 
geçti. Ancak, dış finansman olmaması, temel araştırma için yeterli güç sağla-
madı. Başarılı mezun öğrenciler ve araştırmacılar, uygulamalı araştırmalar 
için dış sözleşmeleri tercih etmişlerdir. Bu durum, EYO’yu Rusya’daki öncü 
araştrma merkezi haline gelmekten alıkoymadı. Ancak, bu prosedür, ülke-
deki temel araştırmanın genel bir düşüş atmosferinde meydana gelmiştir.

Üniversitenin kimliğini oluşturmada rekabetin rolünün sonuçları. Reka-
bet koşulları altında üniversitenin eylemleri, büyük ölçüde fırsatçı ve du-
yarlıydı. Aynı zamanda, kaynaklar, yeni gelenlerin, giriş engellerini aşmada 
stratejik davranışın ciddi derecede önemli olduğunu göstermektedir (Ge-
roski, Gilbert, and Jacquemin 1990). EYO’nun rekabete dayalı eylemlerinin 
stratejik unsuru neydi? Analizler, ideal bir araştırma üniversitesi modelinin 
belli başlı yorumunun, eğitim pazarının çeşitli sektörlerine girişte ön koşul 
olduğunu göstermektedir. Üniversite kimliğinin ve imajının kilit unsuru, 
aynı zamanda, uluslararasılaşmayı, yenilikleri, ve elit ve yeni gelişen pazara 
doğru hakim olan yönelimi kapsamaktadır.

EYO’nun kararlarının çoğunu etkileyen diğer bir önemli faktör, 
Rusya’nın sosyal ve iktisadi reformlarını destekleyen yenilikçi bir üniversite 
olarak kendi misyonuydu. Bu ideoloji, genellikle (rakiplerinin bakış açısın-
dan kibirli bile olsa) EYO’nun girişken eylemleri tarafından doğrulanmıştır.

Aynı şekilde, yükseköğrenimin piyasalaşması, EYO’yu, güçlü merkezi 
yönetim, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve akademik teşvikle-
rin karşık bir sistemi ile, kendisini girişimci bir üniversite olarak geliştirme-
ye zorladı (Clark 1998). Hem araştırma hem de girişimci üniversite model-
lerinin karşımı haline geldi.
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Yarı stratejik, misyoner ve fırsatçı tavrın bu kombinasyonunun ilgi çeki-
ci bir örneği, EYO’nun (planlanmayan) coğrafi genişlemesi olmuştur. Bazı 
Rusya şehirlerindeki bölgesel otoriteler 1996 ve 1997’de, oralarda eğitimsel 
programlar açmaları için EYO’ya tesisler sundular. EYO, bu yeni imkanı 
işleyişini genişletmek ve ulusal profilini geliştirmek için kullandı. Açıkçası, 
bu prosedür, EYO’nun bir araştırma üniversitesi olarak gelişmesi ve hatta 
EYO yönetimi içerisinde sıcak tartışmalara yol açması için yeterli değildi. 
Anak EYO, coğrafi genişlemesine güç sağlayan iktisat ve sosyal bilimler öğ-
retimindeki yenilikçi yaklaşımları teşvik etmek üzere bir misyona sahipti.

Ancak, 2000lerin başında, EYO Rusya yükseköğretim sisteminin zirve-
sine ulaştığında, üniversitenin gerçek adımları yenilikçi olmak yerine gele-
nekseldi. EYO’nun birçok yeniliği, rakipleri tarafından benimsenmişti. Bazı 
eleştirmenler, EYO yöneticileri için durgunluk anlamına gelen geleneksel 
Rus üniversitelerinin kültürüne benzer hale geldiğini belirttiler. Durgun-
luktan kaçınmak için üniversite, fırsatçı tavrından daha stratejik pozisyon-
lara kaymak zorunda kaldı. Başka bir Moskove Devlet Üniversitesi haline 
gelmek ya da bir uluslararası araştırma üniversitesi modelini izlemekten 
başka hiçbir opsiyon yoktu. Karar verildi. EYO, “küresel standartlarda bir 
araştırma üniversitesi haline gelme” stratejisini 2002’de duyurdu (Ekonomi 
Yüksek Okulu 2006).

Araştırma Üniversitesi Modeline Doğru

Yeni stratejik istikametin, yüksek petrol fiyatları üzerine kurulu Rus 
ekonomisinin hızlı gelişimi zamanında görülmesi bir raslantı değildir. Yeni 
kaynak fırsatları ve Rus ekonomisindeki zorluklar EYO’nun tavrını etki-
ledi. Kurumsal durağanlık, kurumu, sayısal genişlemeye itti (1999 ile 2004 
arasında birinci sınıf öğrencilerinin sayısı iki katına çıktı). Stratejik vizyon, 
niteliksel değişimler gerektiriyordu.

Stratejik dönüşüm, Jamil Salmi’nin sistemi (2009) kullanılarak incelene-
cektir. Bu sistem, dünya çapında bir statü elde etmek isteyen herhangi bir 
üniversite için önemli olan üç temel koşulu kapsar: yeteneklerin cezbedil-
mesi, yeterli kaynaklar ve etkili yönetişim ve yönetim sistemleri. Analiz-
ler, uluslararası bir araştırma üniversitesi olarak EYO’nun gelişen kimliğini 
anlamak için önemli olan, araştırma önceliklerinin bir değerlendirmesini 
içermektedir.

Yeteneklerin Cezbedilmesi

EYO’nun en iyi öğrencileri cezbetme stratejisi, daha önceden tanım-
lanmıştı. Bu strateji nedeniyle, EYO, Moskova’nın aktif ve dinamik orta-
öğretim mezunlarını etkilemiştir. Ancak, EYO başlangıçta, Rusya’nın diğer 
bölgelerindeki akademik yönelimli gençliği etkilemede öncü Moskova üni-
versitelerinin gerisine düştü. Ulusal giriş sınav sonuçlarını kabul etmede bi-
rinci olmanın bir sonucu olarak, bölgeden EYO’ya başvuranların ortalama 
sayısı arttı, ve EYO rakiplerine yetişti.
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Yükseklisans düzeyi eğitimde EYO yönetiminin teşvikine daha önce-
den değinilmişti. Ancak, bu avantajı, diğer üniversitelerden gelen yetenekli 
öğrencilerin yeni akışına dönüştürmek zor olmuştur çünkü bölgesel üni-
versitelerde verilen eğitimin kalitesi, mezunların, EYO’nun yükseklisans 
düzeyinde giriş sınavını başarılı bir şekilde geçmesine izin vermemiştir. Bu 
sorunu çözmek için, 2001’de EYO, bölge üniversitelerindeki en yetenekli 
son sınıf öğrencileri için ücretsiz kış hazırlık okulları sistemi kurdu. EYO 
2008’de, aslında, bu öğrenciler için yükseklisans diploma programını ge-
niletti ve onların eğitimi için ekstra bir yıl (iyileştirici) kullanmaya başladı. 
Sonuç olarak, EYO, bazı öncü Rus üniversitelerini lisansüstü öğrencileri-
nin sayısında çoktan geride bırakmıştı. Bugün, EYO’daki lisansüstü öğren-
cilerinin payı yüzde 15’tir. EYO’daki yükseklisans programlarına 2009’da, 
1,500’e ulaşan öğrenci alımında Rusya’nın en büyüklerden biri olmuştur. 
EYO gelecek 10 yılda yükseklisans öğrencilerinin payını yüzde 40’a kadar 
artırmayı planlamaktadır.

En iyi öğrenciler oldu mu, onların akademik motivasyonlarını sürdürmek 
ve yeteneklerinin icrasını güvenceye almak önemlidir. EYO, başarılı öğrenci-
ler için, ücretsiz öğrencilere özel yardımlar ve ücret tam ödeyen başarılı öğ-
renciler için indirimler uygulayarak birçok ekonomik teşvik geliştirdi.

Aynı zamanda, zayıf altyapı, İngilizce olarak verilen derslerin azlığı ve 
Rus sosyoekonomik bilimlerinin düşük uluslararası itibarı, yabancı öğren-
cilerin düşük yüzdesiyle sonuçlandı. Sovyetler Birliği’nden kalma Rusça 
konuşan en iyi öğrenciler bile, Batı Avrupa ve Birleşik Devletler üniversite-
lerinde okumayı tercih etmektedir. Son yıllarda, yabancı öğrencilerin sayısı 
sadece yüzde 3’e ulaşmıştır.

Dünya çapında araştırma üniversitesi modelini uygulama stratejisinin 
kilit bir öğesi, yetenekli öğretmenler ve araştırmacıların cezbedilmesi ol-
muştur. EYO, bazı konu alanlarında Rusya’da mevcut olan uzmanlıkların 
azlığı ile karşılaşmıştır. Bu yüzden, çeşitli sosyoekonomik bilimlerde, güçlü 
akademik takımlar kurmak için farklı yaklaşımlar uygulandı. Uygulamalı 
matematik alanında (iktisata uygulanışında), Rusya, çoktandır süregelen 
kendi geleneklerine ve uluslararası alanda tanınmış bilimadamlarına sa-
hiptir. Bilim insanlarının çoğu, 1990larda etkileyici bir fon düşüşü yaşayan 
Bilimler Akademisi tarafından görevlendirilmektedir. EYO, bu uzmanları, 
onlara cazip sözleşmeler sunarak işe alabildi, ki bu, ona, birkaç özel araştır-
mada uluslararası bir düzeyde çalışan akademik takımlar kurmasını sağla-
mıştır. Bu, önemli bir adımdı çünkü bu takımlar, bu standartları başka araş-
tırma alanlarında yaydılar. Sosyoekonomik bilimlerin diğer bölümlerinde 
böyle bir kapasite mevcut değildi. Bu yüzden, EYO, yabancı akademisyen-
leri seferber etmekle yerel araştırmacılar takımını desteklemek arasında se-
çim yapmak zorunda kaldı.

Hemen hemen aynı zamanda, Moskova’da Yeni Ekonomi Okulu kurul-
du. Bu kurum, bir kurumun küresel bilgi üretimi ve uluslararası değişim 
ağlarında etkili bir şekilde yer almasını sağlamada uluslararası alanda ta-
nınmış akademisyenleri işe almanın verimli olduğunu ispatlayan ilk adımı 
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atmıştır. Ancak, Rusya ‘da daha sonra mevcut olmayan zengin finansal kay-
nakların azlığı göz önünde bulundurulursa, yukarıdaki opsiyon tamamen 
uygulanamazdı. Bu yüzden, EYO ders verme faaliyetlerini ve araştırmaları 
destekledi.

Rus biliminin Batı bilimiyle yakın gelecekte, ekonomi ve sosyolojik te-
ori alanlarında rekabet edebileceğinin farkında olan EYO, tamamen “geçiş 
ekonomisinin laboratuarı” olan Rusya’da faaliyette bulunmanın benzersiz 
avantajından yararlanmaya karar verdi. Batılı araştırmacılar, böyle laboratu-
ara kolay bir erişime sahip değildi. Bu yüzden, geçiş ekonomisinin ve sosyal 
süreçlerin deneysel çalışmalarıyla uğraşan EYO uzmanları, sosyoekonomik 
teoride öncü yabancı uzmanların ortakları haline gelmiştir. Aslında, yete-
nekli araştırmacıları yetiştirme stratejisi, Rusya’da modern sosyoekonomik 
bilimi geliştirme metodu ile eşleşti. EYO, Rus üniversiteleri arasında eşsiz 
hale gelen bir grup genç uzmanı destekledi. 1990larda, eğitmenlerin yaş 
ortalaması 33’tü EYO idarecilerinin ortalama yaşı 36’ydı. Bugün, EYO eğit-
menlerinin ortalama yaşı 43’tür, ki bu EYO’yu Rusya’daki “en genç” devlet 
üniversitesi yapmaktadır. Bu genç öğretim üyeleri, esas olarak, Rusya Bi-
limler Akademisi ve Moskova Devlet Üniversitesi’nden gelmiştir. Sadece 
kariyer beklentileri tarafından değil, aynı zamanda, Sovyetlerin ideolojik 
mağrasından kaçan modern sosyal ve iktisadi bilimler dünyasına giriş fır-
satları tarafından da cezbedilmiştir.

EYO’nun personel stratejisinin diğer bir unsuru, geçici bir temelde (ge-
nellikle bir dönem) yabancı uzmanlar getirmeyi içermiştir. Ayrıca, EYO, 
daha sonra Rus eğitmenlerin görevlendirildiği belirli eğitim kursları geliş-
tirmeyi amaçlamaktaydı. Açıkçası, yabancı öğretim üyelerinin İngilizce ders 
yapmaları yasal değildi çünkü mevcut mevzuat çerçevesi yabancı bir dilde 
öğretime izin vermemiştir. EYO, mevzuat çerçevesinde bu uygulamayı ma-
kul kılan değişiklikler için lobi faaliyet yürüttü. Şu an, bazı Rus öğretim üye-
leri bile İngilizce öğretim yapmaktadır. Üniversite daha fazla yabancı öğ-
renciyi çekmek için İngilizce dilinde yeterli dersler açmayı amaçlamaktadır.

Personel stratejisinin benzersiz elementlerinden biri, üniversitede ders ver-
mek üzere hükümetten tanınmış ekonomist ve siyasetçileri davet etmek ol-
muştu. Ekonomi ve finans bakanlarının hepsi EYO’da öğretim üyesiydi. Sınıf-
lara ve araştırma gruplarına gerçek dünyanın sorunları vizyonunu getirdiler.

Yetenekli öğretim üyelerini EYO’ya hem çekmek hem de orada tutmak 
eşit derecede önemliydi. Onların birincil iş yerleri olarak EYO’ya bağlılık-
larının garantisini vermek kilit görevdi. İki faktör bunu zor hale getirmişti.

Birinci olarak, daha önce de bahsedildiği gibi, Sovyet Birliği’ndeki üni-
versitelerde, araştırma için asli bir yer düşünülmemiştir. Bu yaklaşım ken-
dini, eğitmenlerin (her yıl 700 saate varan) yüksek bir öğretim yükünde 
göstermiştir, ki bu araştırma için zaman bırakmamıştır. Bazı öncü üniversi-
teler, araştırmacılarına yarı zamanlı öğretim üyeleri olmalarına ve araştırma 
faaliyetlerinde birçok öğrenciyle ilgilenmesini sağlayan Bilimler Akademisi 
ile yakın bağlantılara sahipti. Ayrıca, Moskova ve St. Petersburg üniversite-
lerinde lisanssonrası öğrenci payının yüksek oluşu araştırma faaliyetlerine 
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katkıda bulunmuştur. Ancak, bu ortam bir kaide olmak yerine bir istisna idi. 
Bu nedenle, EYO’nun önemli görevi araştırma ve öğretimi, öğretim üyeleri 
için eşit derecede prestijli hedefler yapmaktı.

1990larda Rusya’daki yükseköğrenim ve bilimde diğer bir özel sorun, 
akademik ücretlerin ani düşüşüyle sonuçlanan, ödenek azalması olmuştur. 
Bir yıl içerisinde, üniversite öğretim üyeleri, maaşlarının daha önceki yaşam 
standartlarını muhafaza etmediğini ve bu standartların v eonların yaşamla-
rını sürdürmelerine izin vermeyeceğini anladılar. 1993’te, ortalama bir Rus 
üniversitesinde, bir öğretim üyesinin maaşı 50 dolardı ve büyük üniversite-
lerdeki öğretim üyesinin maaşı 100–120 dolardı. Bu maaş, birçok üniversite 
mezununun başlangıç maaşından çok daha düşüktü. Sonuç olarak, uygula-
mada, her öğretim üyesi çeşitli işler yapmak zorunda kaldı ve bağlı olduğu 
üniversiteye sadece ders vermek için gitti.

Bütün öğretim üyelerinin birden fazla iş sahibi olma eğilimiyle savaş-
mak önemli bir görev olmuştu. EYO yönetimi bu sorunla baş etmek için, 
etkin sözleşme deniln özel bir teorik kavram geliştirdi (Kuzmiov 2006). Bu 
bir karşılıklı yükümlülükler sistemidir; eğitmenlerin temel ve uygulamalı 
araştırmalarla meşguliyeti de dahil, onların birincil iş yeri olarak kuruma 
olan bağlılıklarını garanti etmek üzere EYO için teşvikler toplamını (ön-
celikle finansal olanları) içerir. Etkin sözleşme sistemi, aynı rütbedeki her 
öğtetim üyesinin eşit maaş alacağı anlamına gelmemekteydi. Uluslararası 
rekabet yeteneği gösteren çalışanlarla etkin sözleşme, uluslararası üniver-
sitelerinkine benzer bir gelir kazanma aracı olmuştu. Etkin sözleşme her 
zaman, standart bir iş kapsamı için teminatlı bir ödeme anlamına gelmez. 
Normal olarak, etkin sözleşme, herhangi bir temel ve uygulamalı araştır-
maya ve büyük şirketler tarafından sipariş edilenyüksek maliyetli eğitim 
programlarına katkıda bulunarak ekstradan biraz gelir elde etme olanağı 
ile ilişkilidir. Bu sistem, aynı zamanda, kontrol edilmiş herhangi bir bilimsel 
dergide düzenli yayınlar için ek ödemeler, dahili araştırma yardımları ve 
genç öğretmenlere özel yardımlar gibi bir dizi teşviklere dayanmaktadır.

Bugün, EYO öğretim üyelerinin yüzde 30’dan fazlası, EYO’ya bağlılıkla-
rını ve araştırma çalışmalarına aktif katılımını güvenceye alan etkin sözleş-
melidir. Etkin sözleşme sistemi, öğretim üyelerinin orta sınıf bir yaşam tarzı 
sürdürmelerini sağlar.

Görev süresi sözleşmesine Rus kanunlarında izin verilmemiştir. EYO, 
sözleşmeyi, yüksek bir maaş, özel haklar ve öğretim üyelerinin istediği ka-
dar uzatmak için gayrıresmi bir sözle desteklenen dahili bir “üstün öğretim 
üyesi” statüsünü uygulamak suretiyle görev süresini örnek almayı dene-
miştir. Ancak, EYO, bu statüyü vermek için, araştırma üretkenliği üzerine 
kurulu olan belirli ölçütler getirmede başarısız olmuşlardır. Birçok öğretim 
üyesi için statüleri, konforlu bir emeklilik mevkisi haline gelmiştir.

EYO’nun sayısal genişlemesi yeterli öğretim üyesi arzı olamadan garan-
ti edilemeyebilirdi. Yabancı aday araştırması olasılığı neredeyse tükenmişti. 
Aşamalı olarak, EYO, yetenekleri dışardan getirmek yerine kendi mezunla-
rına iş tekli etmeye başladı. Bu uygulama, kurum içi melezleme riski ve du-
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rağanlığın yanı sıra, düşük personel hareketliliği yaratmaktadır. Açık uçlu 
resmi bir sözleşmenin yokluğuna rağmen, üniversite tarafından başlatılan 
sözleşmeyi uzatmanın reddine yönelik neredeyse hiçbir durum olmamıştır.

Bu risklere yanıt olarak, EYO yeni personel alım girişimleri geliştirdi: 
seçkin bilimadamlarını konuk araştırmacı veya eğitmen olarak davet et-
mek, araştırmada en kayda değer başarıları gösteren öğretim üyelerinin iş 
yükünü azaltmak ve uluslararası iş piyasasından uzmanları işe almak. Son 
birkaç yılda, önde gelen üniversitelerden her yıl üçle beş arasında doktora 
mezununu işe aldı. Hala, araştırma ve modern öğretim yöntemlerinde aktif 
öğretim üyesi oranı yeteri kadar yüksek değildir (yaklaşık yüzde 40).

Gelişim için Kaynak Koşulları

Kuruluşundan itibaren EYO, yetenekli akademisyenlerin mobilizasyo-
nunu ve etkin çalışma koşullarını temin etmek için her çeşit kaynak ara-
mıştır.Daha önce de tartışıldığı gibi, EYO, mali kaynaklarını çeşitlendirmek 
için girişimci bir yaklaşım benimsedi. Bugün, federal bütçeye ek olarak dört 
fon kaynağına sahiptir: temel yükseköğretim pazarı, sürekli eğitim pazarı, 
araştırma ve danışmanlık.

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, ücretsiz öğrencilerin eğitimi ve sermaye 
yatırımı için federal bütçe tahsisi, üniversite gelirinin yüzde 33’ünü oluştur-
muştu. Bununla birlikte, yüzde 16’sı maliyeti karşılama temelinde okula ge-
len öğrencilerin ücretleriyle üretilmişti. Sürekli eğitim programları, yüzde 
19’una katkıda bulunmuş, araştırma projesi portfolyosu yüzde 15’i, yardım-
lar ve sponsor desteği yaklaşık yüzde 13’ünü ve diğer kaynaklar yaklaşık 
yüzde 2 miktarında olmuştur.

Bütçe içi ve bütçe dışı fonlar arasındaki oran, yüzde 60 ile yüzde 40 ara-
sındadır. EYO’nun eğitimsel faaliyetten gelen gelirinin çoğu, araştırmaya 
yatırılmıştır. Sonuç olarak, araştırmaya kendi yatırımıyla Rus üniversiteleri 
arasında bir öncü olmuştur. Bu durum, EYO’nun görünürlüğünün yüksel-
mesini ve üniversite yönetiminin daha iyi bütçe finansmanını savunmasını 
sağladı.

Son yıllarda, bütçe fonu artmıştır. EYO 2006’da, temel araştırma prog-
ramını desteklemesi için hükümetten ek yardım için lobi faaliyeti yürüt-
müştür. Hükümet, 2009’da 15 milyon dolara ulaşan ve araştırma faaliyetini 
artıran bu yıllık ek geliri onayladı. Bu, durum ayrıca, ters etki de yarattı: 
üniversiteden temel araştırma için fon alan bazı araştırmacılar, dış yardım-
lar alma çabalarını azalttılar. Önemli fon artışına rağmen (1993’ten 2008’e, 
öğrenci başına fon karşılaştırılabilirfiyatlarla15 katarttı) EYO’nun kaynak 
sağlaması (satın alma gücü paritesi bakımından bile) Batılı üniversitelerin-
kinden iyice geride kalmıştır.

Örgütsel ve Yönetsel Yapı

Örgütsel ve yönetsel konular, EYO’nun gelişiminin birçok yönünü kap-
samaktadır: özerklik, örgütsel yapı, hiyerarşi ve yönetim kültürü. Rusya’da-
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ki tüm devlet üniversiteleri, geniş bir akademik demokrasi ve özerklik için 
resmi koşullar sağlayan benzer yönetim sistemlerine sahiptir. Ancak, yönet-
sel yapıların çeşitli üniversitelerdeki uygulaması farklıdır. EYO en başından 
itibaren, diğer üniversitelerin sahip olduğundan daha fazla özerkliğe sahip 
olmuştur, çünkü, Eğitim Bakanlığı yerine Ekonomi Bakanlığı’na bağlıdır. 
Bütçe dışı gelirin yüksek payı da, mali kaynakların kullanımında bağımsız-
lık kültürüne katkıda bulunmuştur.

İç yönetişim ve yönetim kültürü, rektörün altında yüksek şeffaflığı ve 
sıkı dikey idareyi bir araya getirir. Ancak, bu sistem kontrol ve dengeden 
yoksundur. Rektör senato tarafından seçilir (ve daha sonra hükümet ta-
rafından onaylanır). Ancak rektör, senato oluşumu üzerinde güçlü etkiye 
sahiptir ve yönetim kurulu gibi herhangi bir dış kurula bağlı değildir. Bu 
merkezileşme, üniversite tarhinin ilk aşamasında önemliydi. Önceliklerin 
belirlenmesinde ve yerine getirilmesinde ve sınırlı sayıdaki hedefler için 
kaynaklara odaklanmada yardımcı olmuştur. EYO yönetimi, bütün üni-
versite birimlerini değişime iten yenilikçi gelişimin itici bir gücü olmuştur 
ve olmaya devam etmektedir. Yeni fikirler, kurumsal hiyerarşinin altından 
nadiren gelir. EYO kurucuları, büyük ölçüde yönetici olarak kaldıkları için, 
kurumun gelişim stratejisine yönelik temel fikirler, senato tarafından değil 
(akademik kurul) rektörlük tarafından geliştirilmiştir. Aynı zamanda, şef-
faflık personel ve personelin politika tartışmalarına katılımlarının geribildi-
rimini de sağlamıştır.

Merkezi yönetim sisteminin önemli işlevlerinden biri, az olan kaynakla-
rın farklı türlerdeki sözleşmeleri finanse etmek için verimli tahsisi olmuştur. 
Uzman görüşlerine dayalı merkezi teşvik sistemi, belirsiz bir akademik or-
tamda araştırmacıları ve öğretim üyelerini notlandırmanın belki de en etkili 
yolu olarak dikkate alınmıştır (Diamond 1993).

Merkezi yönetimin diğer bir önemli işlevi, EYO’nun başarısının önemli 
bir kısmını oluşturan hükümet himayesini garanti altına almaktır. Hükü-
met, yönetim kurulu gibi bağımsız bir kurul yerine yönetici ile (rektör) mu-
hattap olmayı tercih etmektedir.

EYO’nun yönetişim yapısında ilginç bir ayrıntı, önemli bir danışman 
rolü oynayan ve temsil görevini yerine getiren üniversite akademik lideri-
nin pozisyonudur. Bu pozisyon EYO’nun kurucularından birisi ve önceki 
ekonomi bakanı olan Evgeny Yasin tarafından doldurulmaktadır. Bağımsız 
pozisyon, üniversite için araştırmanın önemini temin eder. Akademik lider 
doğrudan senatoya karşı sorumludur.

EYO yönetim sisteminin diğer bir önemli özelliği, hala çoğunlukla üni-
versiteyi kuran aynı liderler tarafından yürütülen üniversite yönetiminin 
istikararıdır. Profesör Yaroslav Kuzminov, EYO’nun kuruluşundan itibaren 
rektör olmuştur ve hala üniversite stratejik gelişiminin önemli bir destekçi-
si ve ideologudur. Teorik olarak, üniversite yönetim ekibinin değişmezliği, 
kurumsal durağanlığı kolaylaştırır. Aslında, EYO’nun ilk gelişiminin fırsatçı 
karakteri ve dinamik dış ortam, yöneticilerinin sürekli endişelendirmiştir.
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Yönetici ekibi, değişmezliğin riskini bilmekte ve bu yüzden, dış görev 
araştırmaktadır. Yönetim 2000’in başında, böyle bir görev olarak uluslara-
rası rekabet için hükümet desteği amacıyla lobi faaliyeti yürüttü. Bu göre-
ve cevaben, üniversite yönetimi, yeni bir dizi temel performans göstergesi 
kabul etti: (a) araştırma performansı ve (b) üniversitenin sosyoekonomik 
reformlara katılımı. Bu göstergeler, öncelikle, üniversitenin hakemli dergi-
lerdeki yayınlarını, sözleşmeli araştırmaların kapsamını ve politika geliş-
tirmede EYO’nun analitik materyallerinin etkisini kapsamaktadır. Ancak, 
yönetimin merkezi yapısı ve dış hesap verebilirliğin azlığı, bu verilerin sis-
tematik kullanımına ve derinlemesine bir analizine gerek duyurmamakta-
dır.

EYO’nun araştırma ağırlıklı bir üniversiteye dönüşmesi, özel bir örgüt-
sel yapı gerektirmiştir. Öğretim (eğitim) ile araştırma ve analitik enstitüler 
(merkezler) arasındaki ayrım, fırsatçı ve girişken bir şekilde piyasaya gimek 
için yeterliydi. Ancak, bu yapı, öğretimi araştırma ve yenilik faaliyeti ile en-
tegre etmeye izin vermez. Bu, aynı zamanda, EYO’nun modern bir araştır-
ma üniversitesine dönüşmesini de engeller. Son yıllarda, bu sorun anlaşıldı 
ve EYO, bu entegrasyonun doğal olarak meydana geldiği yeni yapıların 
oluşumunu teşvik etti. Bu yapılar, öğrenciler için araştırma laboratuarları 
ve öğrenci proje grupları olarak adlandırılmaktadır ve bunlar, lisans öğren-
cilerinin, lisans sonrası öğrencilerin ve öğretim üyelerinin ortak temalar ve 
projeler altında takımlara katılmasını sağlamaktadır. Amaç, iç esnekliği ge-
liştirmek, ve disiplinlerarası araştırma için olanaklar sağlamaktır. Ancak, öğ-
retim ile araştırma ve geliştirme birimleri arasındaki engeller sürmektedir.

Araştırma Üniversitesinin Öncelikleri

Önceliklerin belirlenmesi kendini küresel eğitim pazarında konumlan-
dıran herhangi bir üniversite için önemlidir. Yeni bir üniversite, araştır-
macılar getirterek ve mevcut projeler ve ağlarda yer alarak iyi yapılanmış 
üniversiteleri izleyebilir. Bu tip bir strateji kesinlikle sonuç verir, ve EYO 
bunu, uluslararası benzer birçok proje katılarak ve genç Rus araştırmacı-
ları modern araştırma alanlarına sokmak için Batılı biliminsanlarını davet 
ederek izlemiştir. Ancak böyle bir yaklaşım, benzersiz bir araştırma profili 
oluşumuna ve uluslararası araştırma üniversiteleri ile rekabete nadiren yol 
açmaktadır.

Bu yaklaşıma ek olarak, EYO, kapasitesinin ve uzmanlığının benzersiz 
olduğu ve uluslararası alanda rekabet edeceği özel alanlar tespit etmekte-
dir. Bu multidisipliner alanlardan biri, sosyal ve ekonomik geçiş çalışmala-
rıdır. Geçişe odaklanarak, birçok EYO araştırmacısı bu alanda geniş ölçüde 
tanınan uzmanlar haline gelmiştir. EYO, bu alanda, uluslararası araştırmacı 
ağlarının birçok konferansına ev sahipliği yapmıştır. Böylesi bir yönelim, 
genç üniversitenin bilgi üretimi ve değişiminin bir merkezi haline gelme-
sine yardımcı olmuştur. Aynı zamanda, böylesi bir odaklanma, ciddi dere-
cede önemli olan modern alanların eksikliği riskini yaratmaktadır. Küresel 
araştırma ağlarına girmek için diğer bir yaklaşım, deneysel verinin önemini 
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bilmek üzerine kuruludur. EYO, kendi kaynaklarını büyük ölçekli deneysel 
araştırmaları –hane anketleri, girişimsel ve yenilikçi faaliyetlerin gözetlen-
mesi, sivil toplum gelişiminin deneysel çalışmaları ve benzerleri– destekle-
mek üzere yatırmıştır ve hükümeti de bunun için ikna etmiştir. Bilgi varlığı-
nın bu zenginliğinin, yabancı biliminsanlarını, Rus araştırmacılarla işbirliği 
içerisinde çalışmaya iteceği beklenilmiştir. Ancak, bu çalışmalardaki büyük 
yatırımlar, tam olarak sonuç vermemiştir çünkü bu çalışmaların yöntemi, 
her zaman güncel değildi. Bu durum, öncelik belirlemenin çok zor ve riskli 
bir görev olabilceğini doğrulamıştır.

Mutlu Son ya da Yeni Zorluklar?

Ağustos 2008’de, Rusya hükümeti, EYO’yu (ve onunla birlikte önde 
gelen beş üniversiteyi), politika geliştirmek için bilgi desteği sağlamadaki 
önemli rollerini güvence altına almak için, Bakanlar Kurulu’nun doğrudan 
denetimi altına almaya karar verdi. Bu karar, EYO’nun, sosyal bilimler ve 
iktisat alanlarındaki önemli uluslararası araştırma ve eğitim merkezleriyle 
karşılaştırıldığında rekabete dayanan konumunu güvence altına alması için 
2020’ye kadar bir strateji geliştirmesini gerektirdi. Fırsatçı bir yaklaşımın ak-
sine katı bir yaklaşımı gerektiren bu dış zorlama, EYO’nun gelişiminin yeni 
bir aşamaya geçişi için güçlü bir etmen oldu.

EYO tarafından geliştirilen politika, hükümet komisyonu tarafından Ekim 
2009’da onaylandı. EYO, bu stratejinin uygulanışını desteklemek için büyük 
bir yardım aldı. Aynı zamanda Ulusal Araştırma Üniversitesi özel statüsü de 
kazandı. Bu statü, daha fazla akademik özerklik, araştırma faaliyetlerinin so-
nuçları için daha büyük sorumluluk, yabancı öğrencilerin alımı ve yüksek 
kalitede eğitim anlamına gelmektedir. EYO için zorluk, başka bir ödül almak 
değil, ama gerçekte uluslararası bir araştırma üniversitesi haline gelmesidir.

Sonuç

Bu bölüm, ulusal bir öncü üniversite ve küresel bir araştırma üniversite 
haline gelmek için güçlü bir aday olarak EYO’nun başarısının köklerini in-
celemiştir.

Bu başarıya yardımcı olan etmenler şunlardır:
• İnsan kaynaklarına ve araştırma kalitesine odaklanan araştırma yo-

ğunluklu bir üniversite modeline doğru ilk yönelim
• Girişimci bir üniversite modelinin planlı uygulanışı ve gelişen ve elit 

piyasalarda girişken rekabet
• Uluslararası üniversiteler ve araştırma ağlarıyla yakın bağlantılar, ki 

bu, Rus eğitiminin özel ortamında en iyi uluslararası müfredat ve 
modern araştırma metadolojisinin benimsenmesiyle sonuçlanır

• Ulusal önemi olan şeyleri araştırma ve analitik çalışma konusu olarak 
kullanma
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• Soyal bilimler ve iktisat alanında başarının merkezi olarak EYO’nun 
kamu imajına yatırım yapma

Bu analiz, Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Okulu’nun tarihine da-
yalı sonucu doğrulamaktadır –üniversite gelişiminde kurumsal girişimcile-
rin rolü, eğer doğru yerde doğru zamanda olursa, çok önemlidir (Czarni-
awska 2009).
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BÖLÜM 11

Akademik Mükemmeliyete Giden Yol: 
Deneyimlerden Çıkan Dersler
Jamil Salmi

Son on yılda, dünya çapında üniversite terimi, yükseköğretim hiyerar-
şisinin doruğunda olan araştırma üniversitelerini tanımlamada bir slogan 
haline gelmiştir1. Ancak, Philip G. Altbach’ın (2004) doğru bir şekilde göz-
lemlediği gibi, dünya çapında üniversitenin çelişkisi “herkesin dünya ça-
pında bir üniversiteye sahip olmak istemesi, kimsenin onun ne olduğunu 
bilmemesi ve kimsenin onu nasıl elde edeceğini bilmemesidir”.

Dünya çapında üniversitelerin seçkin grubunun bir üyesi haline gel-
mek, bunu tek taraflı ilan etmekle gerçekleştirilebilecek birşey değildir. Bu 
seçkin statü –Harvard, Yale, Columbia gibi Ivy Lig üniversiteleri; Birleşik 
Krallık’taki Oxford ve Cambridge üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi tara-
fından örneklendiği gibi– uluslararası kabul temelinde genellikle dış dün-
ya tarafından verilir. Şu ana kadar, dünya çapında üniversite olarak kabul 
edilmek, genellikle ancak tek başına değil, algılanan itibarın öznel niteliği 
üzerine kuruluydu. Ancak, en iyi mezunları yetiştirmek, ileri araştırmalar 
yapmak, ve dinamik bilgi ve teknoloji transferine katkıda bulunmak açısın-
dan dünya çapında üniversite statüsüne öncülük eden girdileri ve süreçleri 
ölçmek için sıkı önlemler mevcut değildi. Bu kurumların mezunları tarafın-
dan kazanılan yüksek gelirler bile, iş verenlere veya ağ kurmada sosyal ser-
mayenin gücünün işareti olduğu kadar eğitimlerinin gerçek değeri olarak 
da yorumlanabilir.

Son birkaç yılda, uluslararası lig tablolarının artışı –Birleşik Devletler’de-
ki ulusal sıralama geleneğini genişleterek– dünya çağında üniversiteleri tes-
pit etmenin ve sınıflandırmanın daha sistematik yollarını oluşturmuştur. 
Ulusal sınırlar genelinde kurumların karşılaştırmalı geniş değerlendirme-
sini sağalayan en kapsamlı iki dünya sıralaması, Şangay Jiao Tong Üniver-
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sitesi (2003’te) ve Times Higher Education (2004’ten beri) tarafından hazır-
lanmaktadır. İspanya’daki uluslararası üçüncü sıralama olan Webometrics 
4,000 yükseköğretim kurmunu karşılaştırmakta ve ilgili kurumun öneminin 
bir sunucusu olarak internetteki görünürlüklerini ölçmektedir. 2007’den iti-
baren, Tayvan Yükseköğretim Değerlendirme ve Akreditasyon Konseyi, 
üniversitelerin akademik performans ve araştırma verilerine dayanan dün-
ya sıralamasını yayınlamaktadır.

Uluslararası sıralamalar, bunları hazırlayanların başlangıçta öngördük-
lerinden bile daha çok dikkat çekmiştir ve etkisi çarpıcı olmuştur (Altbach 
2006). Az sayıda birkaç ülkede, sonuçlar ulusal gurur kaynağıdır, fakat çoğu 
kez, bunlar büyük bir ilgi konusudur (Salmi and Saroyan 2007). Sonuçlar 
genellikle, verisel ve metadolojik hatalarla dolu alakasız çalışmalar olarak 
birçok eleştirmen tarafından yok sayılmakta; sonuçlar nedeniyle öfkeli olan 
bazı üniversiteler tarafından boykot edilmekte veya reddedilmekte; ve ba-
zen yönetici partiyi ve hatta tüm yönetimi eleştirmenin uygun bir yolu ola-
rak siyasi muhalefet tarafından kullanılmaktadır. Bir şey kesindir: kurum-
ları ve tarafları sonuçlara kayıtsız bırakmamaktadır.

Dünya genelinde hükümetler ve kurumlar, üniversite sıralamalarına 
hem sözle hem de somut eylemlerle karşılık vermektedir. Ulusal düzeyde, 
hükümetin tepkileri, alternatif sıralamalar oluşturma planlarıyla üniversite 
sektöründeki niteliksel dönüşümlerin ileriye dönük politikalarla desteklen-
mesi arasında değişmektedir. Uç bir örnek olarak, Rusya Federasyonu sıra-
lama kurumu RatER, Moskova Devlet Üniversitesi’ni Harvard Üniversitesi 
ve Cmabridge Üniversitesi’nin beş sıra ilerisinde olacak şekilde yerleştiren 
tamamen yeni bir dünya sıralaması oluşturmuştur (Smolentseva 2010). 
2008’de, Avrupa Birliği’nden Fransa’nın başkanlığı sırasında, yükseköğre-
nim bakanı Avrupa Komisyonu’nu, “Avrupa üniversiteleri için daha nesnel 
ve daha elverişli” olacak yeni bir Avrupa sıralaması başlatmaya ikna etti.

Uluslararası mevut sıralamaları bozmaya çalışmak yerine, bazı hükü-
metler, sıralamalarda kurumların pozisyonunu geliştirmek için açık veya 
kapalı tasarılarla ulusal seçkin üniversiteleri teşvik etmek üzere ek ödenek 
sağlamıştır. Son yıllarda, bu çabalar en iyi şekilde, Çin, Danimarka, Alman-
ya, Güney Kore, İspanya veya Tayvan, Çin gibi çeşitli yerlerde başlatılan, 
değişik “mükemmeliyet girişimleri” aracılığı ile örneklenmektedir (Salmi 
2009). Diğer örneklerde, hükümetler en iyi üniversiteleri, ölçü ekonomile-
rini gerçekleştirmeleri ve küresel olarak rekabet edebilmeleri için daha iyi 
bir konuma ulaşmaları için birleşmelerini desteklemiştir. Örneğin, Rusya 
hükümeti, Sibirya ve güney Rusya’daki bölgesel yükseköğrenim kurum-
larının iki federal üniversite olacak şekilde birleşmelerini desteklemiş ve 
mevcut üniversitelerde innovatif programlar geliştirmeleri için ek ödenek 
sağlamıştır (Smolentseva 2010).

Kurumsal düzeyde önemli tutumsal değişimler gözlemlenmiştir (Ha-
zelkorn 2008). Bazı örneklerde, yüksekokullar ve üniversiteler, yeni gelen 
öğrencilerin akademik skorlarını ölçen sıralamalarda daha başarılı olmak 
için daha seçici hale gelmişlerdir. Dünyanın birçok yerinde, kurumlar, ulus-
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lararası alanda en iyi üniversitelerden en iyi düzeyde akademisyenleri işe 
almak için hevesli bir biçimde yetenek savaşına katılmaktadır. Üstünlüğün 
üstünlüğü çekmesi nedeniyle, sıralamaların etkisi kısır bir döngü şeklin-
de görülebilir. Burada, üst düzeylerde bulunan kurumlar, en iyi öğretim 
üyelerini ve en iyi araştırmacıları cezbedebilir, bunun karşılığında, en üst 
seviyeye ait olan ve bu şekilde kabul edilen bir üniversite olmak isterler. 
Bu döngü, daha sonra, kurumsal sıralamayı güçlendiren en iyi öğretim üye-
leriyle çalışmak isteyen en iyi öğrencilere doğru genişler ve böyle devam 
eder. Ellen Hazelkorn (2008), yurt dışında okumak için burs veya araştırma 
için ödenek sağlayan bağışçıların ve yardımseverlerin de, mükemmeliyet 
açısından ipucu sağlaması ve kaynaklarını nereye yönledireceklerine dair 
karar vermelerinde yardımcı olması nedeniyle sıralamalara fazlasıyla dik-
kat ettiklerini saptamıştır.

Ancak, dünya çapında bir kurum inşa etmek, sıralamalara düşünme-
den gösterilen tepkiden veya hükümet parasının yoğun bir şekilde akta-
rımından daha fazlasını gerektirmektedir. Bu, henüz yeni olarak dikkate 
alınmaya başlanan karışık ve uzun bir süreçtir (Altbach 2004; Salmi 2009). 
Beklendiği üzere, Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralaması’ndaki ilk 
10 üniversite, 1900’den önce kurulmuştur ve ikisi sekiz asırdan daha yaşlı-
dır (ek 11A).

Bu kitapta, –11 üniversiteyi kapsayan– dokuz örnek vaka bölümü, siste-
matik çabaları ve “akademik mükemmeliyete giden yolda” ilerlemeye çalı-
şan kurumlar tarafından karşılaşılan çeşitli zorlukları örneklendirmiştir. Bu 
sentez bölüm, ortak temaları, ve olağanüstü sonuçlar gerçekleştirmiş, umut 
verici başarı sinyalleri göstermiş ve talihin değişmesiyle karşılaşmış olan 
görece genç bu kurumların öykülerinden öğrenilen ilk dersleri tespit et-
meye çalışmaktadır. Örnek vaka çalışmalarının bulgularının giriş kısmında 
sunulan analitik modeli ne ölçüde doğruladığı veya bu modelle ne ölçüde 
çeliştiğini inceledikten sonra, bu son bölüm, en iyi araştırma üniversiteleri-
nin başarı faktörlerini daha doğru bir şekilde anlamak için dikkate alınması 
gereken önemli ek boyutları tespit edecektir. Araştırma üniversitelerinin 
gelişme yeteneğini doğrudan etkileyen –olumlu veya olumsuz– ilgili harici 
güçleri temsil eden yüseköğretim ekosisteminin rolüne sistematik olarak, 
kısmen, göz gezdirecektir.

Modeli Test Etme: Ortak Temalar

Ortak bir çerçevede 11 üniversitenin deneyimini analiz etmek, Dünya 
Çapında Bir Üniversite Kurmanın Zorluğu’nda (2009) Salmi tarafından ge-
liştirilen üç grup faktör modelinin (yetenek, ödenek ve yönetim) ilk defa 
gerçek hayatta tes edilmesini sağlamıştır.

Yetenek

Bütün bu örnek vaka çalışmalarının sistematik olarak örneklediği üzere, 
en iyi araştırma üniversitesini inşa etmede önemli bir başarı faktörü önde ge-
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len akademisyenleri cezbetme, işe alma ve muhafaza etme yetisidir. Önem-
li olarak, Doğu Asya üniversitelerini dünyadaki geri kalan üniversitelerden 
ayıran şey, uluslararasılaşmaya yapılan belirgin vurgudur. Hem Şangay 
Jiao Tong Üniversitesi (Çin) hem de Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
(Güney Kore), temel olarak, Birleşik Devletler veya Avrupa’daki en iyi üni-
versitelerde eğitim görmüş Çinli ve Koreli akademiyenlere güvenmek ve, 
büyük ölçüde, yüksek vasıflı yabancı öğretim üyesi almak üzere stratejik 
bir karar verdiler. İngilizce olarak verilen derslerin yüzdesini önemli ölçüde 
artırmak da bu stratejinin bütünleyici bir parçasıdır. Bu, yabancı akademis-
yenleri işe almayı daha da kolaylaştırmak ve müfredatı, öğrencileri küresel 
ekonomi için eğitme doğru yöneltmek gibi çift amaçlı hizmet vermektedir. 
Henüz yeni bir kitap olan Büyük Britanya Irkı (Wildavsky 2010), yükse-
len uluslararası yetenek savaşının iyi belgelenmiş analizini sağlamaktadır. 
Buna karşın, Malaya Üniversitesi (Malezya), dersleri ağırlıklı olarak ulu-
sal dilde (Bahasa Malezya) işlemektedir, uluslararasılaşmış daha sınırlı bir 
programlara, akademik pesonele ve öğrenci yapısına sahiptir.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Hong Kong ÖİB, Çin), bu 
mantığı uç bir noktaya götürmüştür. Yeni üniversitenin hızlı gelişimi ve 
yükselişi, büyük oranda, başlangıçtaki akademisyen kontenjanını doldur-
mak için diyasporadaki önemli Çinlilere öncelik verme yönündeki siste-
matik politikasına atfedilebilir. Bu üniversitenin öyküsü başka önemli ders 
daha içermektedir. Üniversite, güçlü bir akademik kadro kurmanın sadece 
deneyimli araştırmacıları cezbetmekle değil, ancak aynı zamanda, kariyer-
lerinin zirvesindeki akademisyenlerle umut vaat eden genç araştırmacılar 
arasında iyi bir denge kurmakla ilgili olduğunu kabul etmiştir. Bu nedenle, 
bu amacı desteklemede işe alım süreci oluşturmuştur. Pohang Bilim ve Tek-
noloji Üniversitesi’nin işe alım stratejisi, deneyimli ve umut vaat eden araş-
tırmacılar arasında denge kurmanın aynı stratejik kaygısını göstermiştir.

Dünyanın diğer taraflarında (örneğin, Doğu Avrupa, Hindistan ve La-
tin Amerika) personel alımı yaklaşımları, güçlü akademisyenleri daha çok 
tamamen uluslararası alandan seçmek yerine ulusal piyasadan seçme çaba-
larıyla karakterize edilmektedir. Hindistan Teknoloji Enstitüsü, akademis-
yenleri diyasporadan ve yerel kurumlardan işe alarak karma bir yaklaşım 
sergilemektedir. Bu strateji birkaç yıl iyi işlemiştir ancak şimdi, Hindistan iş 
piyasası daha dinamik halde, şirketler etkili bir biçimde en kalifiye meslek 
sahipleri için rekabet etmekte ve birçok Hindistan Teknoloji Enstitüsü per-
sonel alımında ciddi probelemlerle karşı karşıya.

Benzer biçimde, Şili üniversiteleri, tam zamanlı öğretim üyelerinin, öğ-
retim üyelerinin yarısından daha az olması gerçeği ile sınırlanmış gözük-
mektedir. Nijerya’da, siyasi sıkıntıların, ard arda gelen askeri diktatörlükler 
bünyesinde çoğalması nedeniyle, İbadan Üniversitesi, zamanla en yetenek-
li araştırmacılarını kaybetmiştir. Çoğu ülkeyi ve bütünüyle kıtayı terkmiş, 
ve kurum onların yerini eşit düzeyde deneyimli ve vasıflı akademik perso-
nelle dolduramamıştır.
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“Yeteneğin toplanması”na başarının önemli bir etmeni olarak baktı-
ğımızda yeni gelen öğrencilerin kalitesi, ikinci boyutu temsil etmektedir. 
Birçok örnekte, bu kitapta analiz edilen kurumlar, Singapur Ulusal Üni-
versitesi, Şangay Jiao Tong Üniversitesi, Hindistan Teknoloji Enstitüle-
ri, Monterrey Teknoloji Enstitüsü, Şili Üniversitesi ve Şili Papalık Katolik 
Üniversitesi gibi, ülkelerindeki en iyi öğrencileri cezbetmede çok başarılı 
olmuşlardır. Aslında, örneğin Harvard’daki Eylül 2010 sınıfı için yüzde 6.9 
oranında tüm zamanların en düşük kabulü ile karşılaştırıldığında, sadece 
yüzde 1.6’lık kabul oranıyla birlikte (herbir alan için 608 başvuru), Hindis-
tan Teknoloji Enstitüleri, pekala da dünyadaki yükseköğretim kurumları 
ağının en rekabetçisidir.

Malaya Üniversitesi’ndeki kota sistemini liyakata dayalı giriş prosedü-
rüyle değiştiren 2002 kabul reformu, daha vasıflı öğrencileri cezbetme hak-
kında samimi bir ilgi göstermektedir. Eylem, gittikçe önem kazandı çünkü, 
lise mezunlarının kalitesi, uluslal eğitim otoriteleri için bir endişe haline gel-
di. Uluslararası Matematik ve Bilim Çalışmasındaki Eğilimler’inin (TIMSS) 
2007 sonuçlarına göre, Malezyalı öğrenciler, katılımcı bütün 49 ülkenin or-
talamasının altında ve Singapur ve Doğu Asya’nın diğer gelişen ekonomi-
lerinin önemli ölçüde altında performans göstermiştir.

Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ekonomi Yüksek Okulu (Rus-
ya) ve Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi örnek vaka çalışmaları, 
yeni kurumlar tarafından karşılaşılan özel bir sorunu örneklemektedir, ki 
bu, tanım gereği, olası öğrenciler arasında üniversitelerinin cazibesini ve 
saygınlığını destekleyecek karşılaştırmalı performans geçmişi olmamasıdır. 
Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, ülkedeki yükseköğrenim altyapı-
sının yarısından fazlasının toplandığı Seul’dan uzakta konumlanma gibi 
ek bir sorunla da karşı karşıyadır. Ancak, faaliyetsel mükemmeliyetlerini 
göstermek için innovatif pazarlama yaklaşımlarını kullanarak, üç kurum, 
engellerin üstesinden gelmede ve ülkelerindeki en iyi üniversiteler arasın-
dan öğrencilerin seçmesi için kayda değer bir seçenek olarak kendilerini ko-
numlandırmada başarılı oldular. Örneğin Ekonomi Yüksek Okulu, Birleşik 
Devlet Sınavı’yla gelen öğrencilerin ortalama skorları açısından Rusya’daki 
en iyi üç üniversite arasında yer almaktadır. İbadan Üniversitesi’nin kendi-
ni dönüştürme kararı –örneğin, lisans öğrencilerinden daha fazla lisansüstü 
öğrencisine sahip olma– dünya çapında bir statü kazanma yönünde önemli 
bir özellik olan araştırma odağını ve üretimini güçlendirme arzusunun bir 
göstergesidir.

Aynı zamanda, gelişen araştırma üniversitelerinin yüksek seviyeli ka-
bul seçiciliği, özellikle yüksek harç ücretli özel kurumlarda, genel olarak 
bir eşitlik sorunu ortaya çıkarmaktadır. İhtiyaç körlüğü içerisinde kabul po-
litikalarını sürdürmedikleri ve yeni gelen öğrencilerin önemli bir kısmına 
öğrenci yardımı sunmadıkları sürece, bu üniversiteler, öğrenci yapısının 
sosyoekonomik oluşumu açısından elitist bir kurum olarak faaliyet göster-
me riskini alırlar.
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Lisans ve lisansüstü öğrenciler arasındaki denge, yetenek toplama tar-
tışmasının önemli bir boyutudur. Beklendiği gibi, daha başarılı araştırma 
üniversiteleri, tablo 11.1’de örneklendiği gibi yüksek oranda lisansüstü 
öğrenciye sahip olma eğilimindedir, ki bu, kurumların önemli yoğunlukta 
araştırma takımlarına sahip olmasını sağlar.

Tablo 11.1 Lisansüstü Öğrencilerin Önemi

Kurum Lisansüstü Öğrencileri (%)

Hindistan Teknoloji Enstitüsü– Bombay 58

Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 55

Şangay Jiao Tong Üniversitesi 42

İbadan Üniversitesi 37

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 36

Malaya Üniversitesi 33

Singapur Ulusal Üniversitesi 23

Ekonomi Yüksek Okulu 15

Şili Üniversitesi 15

Monterrey Teknoloji Enstitüsü 14

Şili Papalık Katolik Üniversitesi 13

Kaynak: Yazar, bu kitabın bölümlerindeki verilere dayanmıştır.

Ekonomi Yüksek Okulu (10 yıl içerisinde yüzde 40’a ulaşmayı planla-
maktadır), Singapur Ulusal Üniversitesi ve Malaya Üniversitesi gibi küçük 
oranda lisansüstü öğrencisi olan kurumlar, bu oranı yükseltmek için plan-
lı eforlar sarfetmektedir. Lisansüstü öğrencilerinin yüksek oranda olduğu 
bazı kurumlarda bile, kurumun araştırma yapısı, lisans öğrencilerinin nor-
mal müfredatlarının bir parçası ve en iyi araştırmacıların lisans öğrencileri-
ne sağladığı bir katkı olarak araştırma projelerine katılımına da yansımak-
tadır.

Son olarak, küresel mali krizin, birçok gelişen ve geçiş sürecinde olan 
ülkelerdeki ortaya çıkan araştırma üniversiteleri için olumlu bir etmen ola-
rak rol oynadığını belirtmek gerekir. Öncelikle, kurumlar, –kaynakların 
bol bulunduğu zamanlarda yokluğun hissedilememiş olması nedeniyle– 
innovatif düşünceyi, yaratıcılığı ve verimliliği destekleme yoluyla akade-
mik ve mali modellerini yeniden gözden geçirme imkanına sahip oldular. 
İkinci olarak, ciddi bütçe kesintileri ve Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’daki 
akademik kurumlarda iş imkanlarının azlığı, dünyanın diğer yerlerindeki 
kurumlarının en iyi akademisyenlerini üniversitelerinde tutmalarını ve Ba-
tı’daki en iyi üniversitelerden yetenekli genç akademisyenleri cezbetmeyi 
kolaylaştırmış olabilir.
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Kaynaklar

Beklendiği gibi, örnek vaka çalışmalarının bulguları, ortaya çıkan araş-
tırma üniversitelerinin hızlı ilerlemesi için yeterli kaynaklarının olması 
gerekmektedir. Ortaya çıkan bu gerçek, Doğu Asya örnekleri ve Singapur 
Ulusal Üniversitesi ve Malaya Üniversite karşılaştırmasında açık bir şekilde 
görülmüştür. Genel anlamda, Singapur Ulusal Üniversitesi’nin iyi perfor-
mans sergilemesinin arkasındaki bir neden, her geçen yıl, her bir öğrenci 
için Malaya Üniversitesi’nden iki üç kat daha fazla harcama yapabilmesidir. 
Benzer şekilde, Hindistan Teknoloji Enstitüleri, Hindistan’daki önde gelen 
devlet üniversitelerine nazaran daima ayrıcalıklıdır.

Bol ödenek, sadece birinci sınıf tesisleri ve uygun fiziksel altyapıyı kur-
mak için dğil ancak aynı zamanda, yüksek düzey akademisyenleri etkile-
mek ve elde tutmak için de gereklidir. Ek 11B’de gösterilen karşılaştırmalı 
veriler, tartışmasız bir biçimde bu kitapta bulunan kurumlar arasındaki sıra-
lamalarda en iyi performans gösterenlerin herbir öğrenci ödeneği için yıllık 
olarak en yüksek düzeye sahip olduğunu göstermektedir, ki bu Singapur 
Ulusal Üniversitesi örneğinde yaklaşık 40,000 dolardan Pohang Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi’nde 70,000 dolara kadar değişmektedir. Spektrumun 
diğer ucunda, örneğin, Şili üniversiteleri veya Ekonimi Yüksek Okulu’nun 
yaşadığı mali sınırlamalar akademik personollerinin niteliklerini geliştirir-
ken karşılaştıkları sorunun bir parçasıdır.

Bu kitapta incelenen kurumların çoğu kamu kurumudur, ki bunlar, sa-
dece özel kaynakları kullanarak bugünün ortamında dünya çapında yeni bir 
kurum kurmayı düşünmenin zor olduğu savını desteklemektedir. Potansi-
yel olarak, özel koşullar altında, kitapta bulunan üç özel kurumun tarihinde 
örneklendiği gibi, bu oluşum gerçekleştirilebilir. Ancak bu deneyimlerin, 
kendi özel bağlamları içerisinde anlaşılması gerekmektedir. Örneğin, Şili 
Papalık Katolik Üniversitesi, Şili’deki herhangi bir diğer devlet üniversitesi 
gibi, yinelenen harcamalarının göz ardı edilemeyen kısmını karşılamak için 
devlet ödeneğinden yararlanmada ayrıcalıklı bir konumda olmuştur. Ek 
11C’nin gösterdiği üzere, o da, Şili Üniversitesi gibi yıllık toplam gelirinden 
aynı yüzdeyi almaktadır (yüzde 11). Pohang Bilim veTeknoloji Üniversitesi, 
Kore’nin çelik devi Pohan Çelik ve Demir Şirketi’nden gelen cömert yardı-
ma ek olarak (yıllık bütçesinin yüzde 34’ü) kamu yardımları da almıştır (yıl-
lık gelirinin yüzde 6’sı). Öğrenci başına yaptığı yıllık 70,000 dolarlık harca-
mayla Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, hepsi özel, yüksek seviyede 
devlet yardımı alan –bazı durumlarda “resmi” devlet kurumlarından daha 
fazla– kar amacı gütmeyen kurumlar olan Birleşik Devletler’deki Ivy Ligi 
üniversiteleri ile araştırma yardımları ve öğrenci yardımı yönünden uygun 
bir şekilde karşılaştırılır. Monterrey Teknoloji Enstitüsü, başta zengin sa-
nayiciler tarafından desteklenmesine ek olarak, federal hükümetin her yıl 
yapılmasına izin verdiği yaygın bir piyango ve bazı lisansüstü öğrencileri 
için hükümet bursu aracılığı ile önemli kaynaklardan yararlanmıştır. Bu 
yüksek kalitedeki hiçbir özel kurum, ödenek için sadece özel kaynaklardan 
geçinmemektedir.
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Bu kitapta gösterilen üniversitelerin çoğu, ödenek kaynaklarını hükü-
metten aldığı doğrudan yardımların ötesinde önemli ek kaynakları mobili-
ze ederek kendi finansman kaynaklarını başarılı bir şekilde çeşitlendirmiştir 
(bakınız ek 11C ve 11D). Singapur Ulusal Üniversitesi’nin 1 milyar dolarlık 
bağışı etkileyici bir başarıdır. Başarılı kurumlar tarafından üretilen ek kay-
nakların bir kısmı, yeni kurumlar için mezun olanlardan sağlam bir yardım 
temeli kurmak zaman alsa da, bağışlardan gelmektedir. Diğer kısım, devlet 
araştırma yardımları için rekabet etmesi için genellike üniversitenin yetene-
ğine bağlıdır. Örneğin, Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2009’da 
araştırma yardımının yüzde 72’sini rekabete dayalı bir temel üzerinden al-
mıştır.

Rekabete dayalı araştırma yardımının mevcudiyeti, gerçekten önemli bir 
faktördür. Avrupa ve Birleşik Devletler’deki üniversiteleri karşılaştırmala-
rında, Philippe Aghion ve meslektaşları, devlet yardımlarının düzeyine ve 
yönetim özerkliğinin derecesine bakmaksızın, rekabete dayalı yardım me-
kanizmalarının zayıf gelişiminin, uluslararası sıralamalarda Avrupalı araş-
tırma üniversitelerinin daha düşük performansını açıklamada tespit edilen 
önemli farklılıklardan birisi olduğunu gözlemlemişlerdir (Aghion ve arka-
daşları 2009). Benzer şekilde, Avrupa Araştırma Üniversiteleri Ligi tarafın-
dan yayımlanan son rapor, eski kıtanın üniversitelerinin acizliğini önemli 
ölçüde, innovatif ürünlerin üretimine katkısına ve elverişsiz yardım meka-
nizmalarının hizmetlerine bağlamaktadır. Araştırma bütçesini, üstünlüğü 
ödüllendiren kriterler bazında rekabete dayalı bir yolla dağıtmak yerine, 
çoğu Avrupa ülkesi “bürokratik tarafsızlığı bir saplantı” haline getirmiştir 
(AAÜL 2009, 3).

Son olarak, kurumun ilk zamanlarında yeterli kaynağa sahip olmak üs-
tün bir araştırma kurumu inşa etmek için yeterli değildir. Finansman uzun 
vadeli olarak sürdürülmek zorundadır. İbadan Üniversitesi’nin öyküsü, 
Nijerya’da siyasi koşullar kötüleştikçe, ekonomik koşulların ve üniversite-
ler için mevcut olan bütçe kaynaklarının miktarının da kötüleştiğini göster-
miştir. Aynı şekilde, Rusya’da, yeni kurum olarak kurulduğunda Ekono-
mi Yüksek Okulu yüksek seviyede bir ödenek alırken, hükümet, özellikle 
sermaye yatırımı açısından, 2007’den sonra mali krizde sırasında yardımını 
devam ettirememiştir.

Yönetişim

Birçok olumlu ve daha az elverişli yönetişimm durumlarını analiz eden, 
örnek vaka incelemeleri, uygun bir düzenleyici çerçeve, güçlü ve ilham 
veren bir yönetim ve yeterli yönetimin araştırma üniversitesinin gelişme 
kabiliyetini önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Hindistan Teknoloji 
Enstitüleri, örneğin, Hindistan’daki diğer tüm yükseköğretim devlet ku-
rumlarının bağlı kalmak zorunda olduğu aynı mali ve idari yönetmelikler 
tarafından kısıtlansaydı, şu an olduğu gibi verimli bir şekilde faaliyet gös-
teremezdi. Enstitüler, genel olarak, rektör yardımcılarının seçimi ve akade-
misyenlerin işe alımı için siyasi müdahaleden de korunmuştur.
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Malaya Üniversitesi ve Sigapur Ulusal Üniversitesi arasındaki karşılaş-
tırma, liderlik ve yönetim yaklaşımlarındaki farklılıklar ve iki kurumun 
performansları üzerindeki doğrudan etkilerini çarpıcı bir şekilde örnekle-
mektedir. Benzer şekilde, bir kamu kurumu olarak Şili Üniversitesi’nin sta-
tüsü onu, Şili Papalık Katolik Üniversitesi ile aynı oyun sahasında rekabet 
etmekten alıkoyar. Çelişkili bir biçimde, Şili Papalık Katolik Üniversitesi, di-
ğer üniversitelerde olduğu gibi devletten bütçe yardımı alsa da, Şili Ünive-
sitesi gibi idari, üretim ve mali kontrol açısından aynı kurallara tabi değildir. 
Şili Üniversitesi, rektörün yetkisini azalatan aşırı bir adem-i merkeziyetçilik 
tarafından ve üniversitenin toplumun ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermesi-
ne yardımcı olabilecek harici tarafların kuruluna sahip olmaması nedeniyle 
engellenmektedir.

Özel üniversite olarak, Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Mon-
terrey Teknoloji Enstitüsü, Kore ve Meksika’daki devlet üniversitelerinden 
daha fazla esnekliğe ve özerkliğe sahiptir. Henüz tartışıldığı üzere, Şili Pa-
palık Katolik Üniversitesi özel bir kurum olarak statüsüyle, her iki tarafın da 
haklarından yararlanmaktadır –düzenli bir temelde devlet yardımı alırken, 
özel üniversitenin çevikliği ve bağımsızlığına sahiptir.

Örnek vaka çalışmaları ile gösterilen özerkliğin önemli boyutları, çeşitli 
devlet dışı kaynaklardan önemli ölçüde ek yardım mobilize etme; en iyi 
akademisyenler için cazip ücret paketleri sağlama; ve program kapsamı, 
eğitim dili ve araştırma odağı açısından kurumun uluslararası yapısını ge-
liştirme yeteneğini içermektedir.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi örnek vaka çalışması, hızlı 
bir ilerleme gerçekleştirmek için yönetimin önemini canlı bir biçimde ör-
neklemektedir. Yeni üniversitenin sponsorları aracılığı ile Çin diyasporasın-
dan deneyimli bir üniversite rektörünü işe almak için verilen ölçülü karar, 
şüphesiz ki, Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin başarısına kat-
kıda bulunan önemli bir faktördür. Benzer bir şekilde, Monterrey Teknoloji 
Enstitüsü, kurucu iş adamının 30 yıl boyunca yönetim kurulunun başkanı 
olarak ve aynı rektörün son 20 yıl boyunca kurumun idaresinde kalması ile 
birlikte, genel yönetim ve idare açısından istikrardan faydalanmıştır.

Amacı olan bir yönetimin kendini göstermesinin yollarından birisi, bü-
tün paydaşlarına kurumun geleceği için cazip bir vizyon dile getirme ye-
teneği aracılığıyladır. İyi ücret, yüksek performanslı akademisyenleri cez-
betmek ve motive etmek için yeterli değildir; öğretim üyelerinin, kurumun 
yapılandırılması veya yenilenmesine karşı kesin bağlılığını güvence altına 
almak için kendilerini önemli bir projenin parçası olarak hissetmelilerdir. 
Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin ilk rektörünün sözleri aka-
demik personelinin kalitesi ve motivasyonu ile ilgilidir “onlar yeteneğe ve 
yeterliğe sahipler, ancak sonuç olarak onları buraya getiren yürekleridir .” 
Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurulduğunda, yöneticileri, Kore’de 
birkaç sene önce kurulmuş yeni bir üniversitenin zor deneyimini dikkatli 
bir şekilde incelemek için bilgeliğe sahiptiler.
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Son olarak, bir tararafta Şili Üniversitesi ile Şili Papalık Katolik 
Üniversitesi’nin karşılaştırması, diğer tarafta Malaya Üniversitesi ve Sin-
gapur Ulusal Üniversitesi’nin karşılaştırması, hepsi birlikte araştırma üni-
versitesinin performansını belirleyen üç dizi faktörü sıralamanın önemini 
vurgulamada hizmet etmiştir: yeteneklerin toplanması, yeterli finansman 
ve iyi yönetişim.

Gelişimin Yolları

Bu kitapta incelenen örnek vaka incelemeleri, kalitelerini ve etkilerini 
artırmak amaçlı planlı çabalar sarfetmiş veya sarfeden kurulu üniversiteleri 
ve dünya çapında statü gerçekleştirmenin büyük vizyonuyla sıfırdan oluş-
turulan yeni kurumları içermektedir. Şangay Dünya Üniversiteleri Aka-
demik Sıralaması ve Times Higher Education sıralamasını konumlarının 
kriterleri olarak kullanan en başarılı görünen dört kurumun hepsi –ismen, 
Hindistan Teknoloji Enstitüleri, Singapur Ulusal Üniversitesi, Hong Kong 
Bilim veTeknoloji Üniversitesi ve Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi– 
görece yeni kurumlardır. Yolları, akademik üstünlüğe ulaşmak için yeni bir 
üniversite kurmanın mevcut olanları geliştirme girişiminden daha kolay 
olduğunu gösterme eğiliminde olacaktır. Yeni bir kurum için iyi bir yöne-
tişim sistemi kurmak, mevcut kurumların faaliyet modunu dönüştürmeye 
çalışmaktan, Malezya örneğinde görüldüğü gibi, daha az karmaşıktır.

Gerard Postiglione, Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile il-
gili bölümüne şu hatırlatmayı yaparak başlamıştır “Roma bir günde inşa 
edilmedi.” Dünya çapında bir üniversite kurmanın, yıllar süren sürekli bir 
kararlılık ve çaba gerektiren uzun ve karmaşık bir süreç olduğu gerçeğini 
önemle vurgulamıştır. Örneğin, Hindistan Teknoloji Enstitüleri’ni ve Sin-
gapur Ulusal Üniversitesi’ni bugünkü düzeyine getirmek elli yıl sürmüştür. 
Bu açıdan, Şili Papalık Katolik Üniversitesi tarafından benimsenen uzun 
süreli vizyon (Horizon 2038) Nijerya’nın 2020’ye kadar küresel alanda yer 
alan 20 kurum hedefi üzerine sabitlenmesinden daha gerçekçi olabilir.

Gözden geçirilen bütün örnek vaka incelemeleri arasında, Hong Kong 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, en başından beri tekrarlanmasının epey zor 
olduğu kanıtlanan uygun faktörlerin benzersiz kombinasyonu nedeniyle 
belki de en hızlı yükseliş gösteren kurumdur. Çin’e devir teslim nedeniyle, 
bölge genelindeki dönüşümün önemli bir anında, net bir vizyon, güçlü yö-
netim, olağanüstü bir akademik yapı, yenilikçi bir eğitim modeli, bol kay-
naklar ve destekleyici yönetişim ve yönetim ortamı avantajıyla yeni üniver-
site kurulmuştur. “Mükemmel yıldız dizilimi” durumunun, devam etmek 
şöyle dursun, uzun vadede tekrarlanması kolay değildir.

Örnek olgu incelemeleri, aynı zamanda, mükemmellik arayışında olum-
lu bir rol oynayabilecek birkaç “hızlandırıcı faktör”ü de ortaya çıkarmıştır. 
İlk faktör, özellikle yeni bir kurum kurduğunda büyük ölçüde diyaspora-
ya güvenmektir. Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Hong Kong 
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Bilim ve Teknoloji Üniversitesi deneyimleri tarafından örneklendiği üze-
re, yabancı ülkelerde bulunan çok sayıda bilim insanını kendi ülkelerine 
dönmelerine ikna etmek, kurumun akademik gücünü hızlı bir şekilde inşa 
etmek için etkili bir yoldur. İngilizceyi kurumun ana dili olarak kullanmak 
olan ikinci faktör, Singapur Ulusal Üniversitesi’nin yapmayı başardığı üze-
re, yüksek nitelikli yabancı akademisyenleri etkileme yeteneğini büyük 
ölçüde artırmaktadır. Bilim ve mühendislik gibi önemli alanlara yoğunlaş-
mak, önemli işleri daha hızlı başarmanın üçüncü pratik yoludur. Dördün-
cü yaklaşım, karşılaştırmalı değerlendirmeyi, artan çabalarında kurumu 
yönlendirmek için bir kılavuz olarak kullanır. Örneğin, Şangay Jiao Tong 
Üniversitesi, stratejik planlama çalışmalarını öncelikle önde gelen Çinli üni-
versitelerle titiz bir karşılaştırmaya bağlamış daha sonra eşdüzey yabancı 
üniversiteleri karşılaştırmalı değerlendirme çalışmalarına eklemek üzere 
harekete geçmiştir.

Beşinci faktör, önemli bir müfredat ve pedagojik bir yenilik başlatmak-
tır. Örneğin, Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Hong Kong’taki 
ilk Amerikan tarzı üniversiteydi, ki bu, onu, İngiliz modeline göre faaliyet 
gösteren mevcut kurumlara göre farklı kılmıştır. Ekonomi Yüksek Oku-
lu, Rusya’da öğretim ve araştırmayı entegre eden bir müfredat sunan ve 
destekleyici bir sayısal kütüphane kuran ilk kurumlar arasındadır. Bu çeşit 
yenilikçi özellikler –“geç gelen avantajın” bir parçası– öğrencileri mevcut 
üniversitelerden kendine çekmek ve onların “bilinmeyen” bir programa 
kaydolma riskini almalarını sağlamak için yeterince cazip olması gere-
ken yeni kurumların önemli sonucudur. Hong Kong Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi’nin deneyimleri, bir hayli yenilikçi akademik bir model aracılı-
ğı ile, yeni kurumların üstün akademisyenleri ve öğrencileri iyi yapılanmış 
üniversitelerden çekebileceğini kanıtlamıştır.

“Mükemmele giden yol”da altı çizilmesi gereken son nokta, zinde kal-
mak ve kayıtsızlıktan kaçınma amcıyla ivedilik hissini muhafaza etmek için 
başarılı kurumlara olan gereksinimdir. Bu etmen, sürekli gözetim ve ger-
ginlikleri ve tehditleri tespit etmek ve bunlara hitap etmek üzere hızlı bir 
şekilde hareket etmek için öz değerlendirmeyi kastetmektedir. Örneğin, şu 
an, Hindistan Teknoloji Enstitüleri, fazlasıyla rekabete dayalı bir hale gelen 
akademik bir iş gücü ortamında öğretim kadrosunu yenileme meselesiy-
le yüz yüzedir. Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi örneği, akademis-
yenlerin en iyi dergilerde yayın yapma baskısı altında kaldığında, bütünsel 
araştırma ve lisans eğitiminin önemli bir durum olabileceğini göstermiştir.

Ortaya çıkan araştırma üniversiteleri, çeşitli eşitlik sorunlarıyla da karşı-
laşmaktadır. Öğrenci kabulünde öğrencilerin mali durumunu göz önünde 
bulundurmayan bir yönetim sistemini uygulamak için önemli mali kaynak-
lar gerekmektedir. Yasal olarak uygulanan pozitif ayrımcılık programları, li-
yakata dayalı süreci çarpıtabilir. Bir hayli rekabete dayanan kabul prosedür-
leri, önemli kabul sınavları da dahil, zengin ailelerden öğrencilere yardım 
eden özel dersanelerin yüksek düzeyde ortaya çıkmasına neden olabilir.
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Yükseköğretim Ekosisteminin Önemi

Seçkin araştırma üniversitelerinin faaliyetleri bir boşluk içinde değildir. 
Bu kitaptaki tüm olgu incelemeleri genelindeki ortak çizgi, sadece kurum-
lar içerisinde meydana gelenleri analiz etmenin, bu kurumların görece ba-
şarı ve başarısızlıklarının bütün dinamiklerini anlamak ve değerlendirmek 
için yeterli olmadığıdır. Bir kurum, içerisinde yükseköğretim kurumlarının 
evrimleştiği ekosistem olarak adlandırılan düzeyde rol oynayan önemli et-
menleri dikkate almadan bu analiz tamamlanamaz. Bu etmenler, duruma 
göre, kolaylaştırıcı veya sınırlandırıcı bir etkiye sahip olabilir. Hong Kong’ta, 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin oluşumu, yetkinin Büyük Britanya’dan 
Çin’e geçmesinden sonra, yeni yönetimin büyük planlarına uygun bir şekil-
de yerleşmiştir. Yeni üniversite, elverişli bir yönetim ortamı, tam akademik 
özgürlük ve cömert kamu desteğinden yararlanmıştır. Buna karşın, Şili’de, 
yükseköğretimin gelişmesi için ulusal bir vizyonun yokluğu Eğitim Bakan-
lığı tarafından oynanan kısıtlı liderlik rolü, devlet üniversiteleri için modern 
bir yönetim yapısının eksikliği ve ülkenin önemli araştırma kurumu için 
düşük düzeydeki mali destek, Şili Üniversitesi tarafından elde edilen müte-
vazı sonuçları göstermektedir.

Şekil 11.1’de örneklendiği üzere, ekosistemin temel boyutu şu element-
leri içerir:

• Makro ortam: hukukun üstünlüğü ve, yükseköğretim kurumlarının 
yönetimini (üniversite yöneticilerinin tayini), finansman düzeylerini, 
akademik özgürlüklerini ve fiziksel ortamdaki güvenliklerini kısmen 
etkileyen temel özgürlüklerin uygulanmasına ek olarak, ülkenin ge-
nel siyasal ve ekonomik durumu

• Ulusal düzeyde liderlik: yükseköğretimin geleceğini şekillendirmek 
için bir vizyonun ve stratejik bir planın, reformları uygulamak için 
bir kapasitenin olması

• Yönetim ve düzenleyici çerçeve: yükseköğretim kurumlarının sahip 
olduğu özerklik derecesini ve tabi oldukları hesap verebilirlik meka-
nizmalarını belirleyen ulusal ve kurumsal düzeyde yönetim yapısı 
ve süreçleri (özellikle ortaya çıkan araştırma üniversitelerinin nite-
likli akademisyenleri etkilemesini ve elde tutmasını sağlayan insan 
kaynakları politikaları ve yönetim hizmetleri açısından)

• Kalite kontrol çerçevesi: araştırma, öğretim ve öğrenimi değerlendir-
mek ve geliştirmek için yürürlükte olan kurumsal ayarlar ve aygıtlar

• Mali kaynaklar ve teşvikler: ülkedeki yükseköğretimi finanse etmek 
için mevcut olan kaynakların kesin hacmi (devlet kaynaklarının ve 
özel kaynakların mobilizasyonu) ve bu kaynakların çeşitli kurumlara 
dağıtıldığı mekanizmalar

• Eklemleme ve bilgilendirme mekanizmaları: liseler ile yükseköğretim 
ve yollar ile prosedürler arasındaki yükseköğretim sistemini oluştu-
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ran değişik tarzda kurumları entegre eden bağlantılar ve köprüler, ki 
bunların hepsi, gelen öğrencilerin, onlar yükseköğretim sisteminde 
ilerledikçe, akademik özelliklerini ve akademik akıbetlerini etkiler

• Konum: yükseköğretim kurumunun özel coğrafi düzeninde mevcut 
olan ekonomik, kültürel ve sosyal özelliklerin ve altyapıların kalitesi, 
ki bu, kısmen, seçkin biliminsanları ve öğrencileri etkileme yetene-
ğini belirler; bu özellikler kamu hizmetlerini, eğlenme olanaklarını, 
barınmayı, ulaşımı ve çevresel kaliteyi kapsar (Yusuf)

• Sayısal ve Telekomünikasyon Altyapısı: verimli, güvenilir ve karşıla-
nabilir bir şekilde yükseköğretim kurumlarının eğitim, araştırma ve 
yönetsel hizmetlerini sağlanmasını desteklemek için genişbant bağ-
lantısına ve kullanıcı oturumlu araçlara ulaşabilirlik

Şekil 11.1 Ekosistemin En İyi Araştırma Üniversitelerinin Performansını Nasıl Etkilediğini 
Anlamak

siyasi ve iktisadi 
istikrar, hukuk 

üstünlüğü, temel 
özgürlükler

kalite kontrol 
ve geliştirme

yönetim ve
mevzuat
çerçevesi

konum

vizyon, liderlik ve 
reform kapasitesi

kaynaklar ve
teşvikler

Yükseköğretim 
kurumlarının 
performansı

eklemleme ve 
bilgilendirme

mekanizmaları

telekomünikasyon
ve altyapı

Kaynak: Jamil Salmi
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Olgu incelemeleri, yükseköğretim ekosisteminin tek tek kurumların 
performanslarını etkileyen çeşitli yollar göstermektedir. İlk genel bulgu, 
Hong Kong ÖİB, Çin; Kore ve Singapur örnekleriyle gösterildiği gibi, çeşitli 
boyutlar arasında yüksek düzeyde sıralamayla karakterize edilen yüksek 
performans sergileyen sistemlerdir. Çeşitli boyutlar arasında bazı eleman-
ların varlığını veya sıralamanın eksikliğini geliştirmek veya sürdürmek için 
araştırma üniversitelerinin yeteneği ile uzlaşması olasıdır. Örneğin, Nijerya 
örneğinde, diktatörlük yılları sırasında kötüye giden yönetim durumu İba-
dan Üniversitesi’nin finansmanı üzerinde doğrudan ters bir etkiye sahip 
olmuştur. Bununla birlikte, Nijerya’nın şu anki sayısal altyapı sorunlarıyla 
birlikte, ulusal üniversite sistemi genelindeki sürekli güç kesintileri ve sınırlı 
internet erişimine etkin çözümler geliştirmeksizin 2020’ye kadar dünya ça-
pında 20 üniversite ulusal hedefine doğru daha fazla ilerleme elde edeceği 
kuşkuludur.

Bu genel ilke içerisinde, ikinci önemli bulgu, bazı etmenlerin kesin ge-
reksinim olduğu, bununla birlikte diğerlerinin tamamen zorunlu olmasa da 
oldukça ilgili olduğudur. Daha önce de tartışıldığı gibi, yönetim çerçevesi 
ve mali kaynakların varlığı, kesinlikle gereklidir çünkü bunlar, araştırma 
üniversitelerinin özerklik derecesini ayarlar. Bu etmenler, en iyi akademis-
yenleri işe alma ve elde tutmada ve modern araştırma için gerekli hale ge-
len sayısal altyapı da dahil, elverişli öğretim ve araştırma altyapısı sağlama-
da fonları mobilize etmesi için üniversitenin yeteneğini etkiler.

Hukukun üstünlüğü, demokrasi düzeyi, yükseköğretimin geleceği için 
ulusal bir vizyonun varlığı, eklemleme mekanizmaları ve konum gibi diğer 
etmenler de kesinlikle önemlidir. Ancak, jüri, araştırma kurumlarının bu 
destekleyici boyutlar olmaksızın başarı elde edip edemeyeceklerini veya bu 
etmenlerin uzun vadede sistem açığının önemli elemanlarını temsil edip 
edemeyeceğini kesin bir şekilde belirleme yetisi konusunda hala kararsız-
dır. Çin olgu incelemesi bu ikilemin iyi bir örneğidir.

Çin, bir dizi hedeflenmiş programlar aracılığı ile, en iyi üniversitelerini 
geliştirmeye yönelik en yüksek yatırımı yapan ülkeler arasındadır (meşhur 
211 ve 985 projeleri). Dünya Üniversitelerinin Akademin Sıralaması’nda 
Çin üniversitelerinin hızlı yükselişi, bu çabaların başarısını teyit etmektedir. 
2003’te sadece 14 Çin üniversitesi sıralamanın ilk baskısına dahildi; 2009 iti-
bariyle, 24’ü dünyadaki en iyi 500 üniversite arasında yer aldı. Dünyadaki 
hiçbir ülke böyle bir ilerleme kaydetmemiştir. Artan finansman, Çin üniver-
sitelerinin gelişimini kolaylaştırmak için daha fazla özerklik sağlanmasıyla 
birlikte iki katına çıktı. Ancak, bir bütün olarak ülke genelindeki sıkı siyasal 
kontrol, orta vadede önemli üniversitelerin tam gelişme göstermesini en-
gelleyebilecek kısıtlamalara dönüşmektedir.

Gerilimin ilk unsuru, Çin üniversitelerini karakterize eden çift yönetim 
yapısından kaynaklanır. Kurumun resmi lideri olmasına rağmen, üniversi-
te rektörü, kıdemli akademisyen ve yönetim ekibinin atanmasında yetkisini 
çoğu zaman üniversite kurulunun başkanı da olan Komünist Parti sekrete-
riyle birlikte paylaşmaktadır. Bu yapı, iki lider aynı görüşte olduğunda bir 



Akademik Mükemmeliyete Giden Yol: Deneyimlerden Çıkan Dersler     279

sorun yaratmaz, fakat bu, rektörün tamamiyle özerk bir biçimde üniversi-
teyi yönlendirme ve yönetme yeteneğini zayıflatma potansiyeline sahiptir. 
Çin’deki hakemli yayınların yarısına katkıda bulunan Ulusal Biyolojik Bi-
limler Enstitüsü’nün başarısı, kısmen, Komünist Parti sekreterinin olmadığı 
tek üniversite olması gerçeğine dayandırılmaktadır (Pomfret 2010).

Akademik özgürlük, gerilimin ikinci olası kaynağıdır. Bu durum, hü-
kümetin interneti kontrolü her ne kadar tüm biliminsanlarını etkilese de, 
pozitif bilimlerde önemli bir kısıtlama teşkil etmez, ancak sosyal biliminsan-
larının siyasal yönden duyarlı konularda bilimsel araştırma yapabilmelerini 
kesinlikle engellemektedir. Son olarak, ne zaman bir üniversitede yerel öğ-
renci kotası söz konu olsa, yerel yöneticilerden gelen baskı, liyakata dayalı 
kabul sürecini zayıflatabilir. Örneğin, Şangay Jiao Tong Üniversitesi örne-
ğinde, gelen öğrencilerin en az yüzde 35’i Şangay bölgesinden olmalıdır.

Genel olarak konuşacak olursak, hukukun üstünlüğü, siyasal istikrar ve 
temel özgürlüklere saygı, yüksek kaliteli üniversitelerin faaliyet gösterdiği 
siyasi kapsamın önemli boyutlarıdır. Demokratik yaşamın bu temel ilkele-
rini ihlal etmek, entelektüel bir ortamın gelişmesine yardımcı olmaz. Örne-
ğin, Nijerya’da, önemli ek fon, seçilmiş bir grup federal üniversiteye teklif 
edilmiştir. Ancak, çeşitli eyaletlerdeki hizipçi ve isyankar şiddettin yeniden 
canlanması ve güvenlik açığı, federal hükümetin dünya çapında üniversi-
teler inşa etme planlarını tehdit etmektedir. Mart 2010’un başlarında, Pla-
to eyaletinde yüzlerce insan katledildi, ki bu, insanların farklı inançlardan 
insanların barış içerisinde bir arada yaşayabildiği ve birlikte çalışmalarına 
rağmen prensipte aynı fikirde olamaybilecekleri bir yer olarak ülkenin ima-
jı hakkında kafalarda soru işareti yaratmaktadır (Dickson and Abubakar 
2010).

Malezya, en iyi üniversitelerini aktif olarak önemli kurumlara dönüştür-
mek isteyen bir diğer ülkedir. Ancak, kiliseleri yakmaktan kamusal alanda 
bira içtiği için kırbaçlanan kadına kadar rahatsız edici siyasal gelişmeler, 
ifade özgürlüğünü ve din ve devlet işlerinin ayrılmasını destekleyen açık 
ve hoşgörülü bir toplum olarak ülkenin imajına gölge düşürmektedir (Sta 
Maria 2010).

Uzun demokratik geleneği ile birlikte Birleşik Devletler bile, hareket öz-
gürlüğü kısıtlamalarına ve ülkenin seçkin üniversiteleri üzerinde olumsuz 
bir etkiye sahip olan akademik özgürlüğe yapılan tehditlere karşı bağışık 
değildir. 11 Eylü 2001’den beri, daha sıkı vize yönetmelikleri uluslararası 
mezun öğrencileri çalışmalarını bitirmek üzere geri dönmelerini veya ulus-
lararası yeni doktora adaylarının Amerika’da bir üniversiteye kaydolmasını 
engellemektedir. Orta Doğu’da araştırma yürüten bazı biliminsanları, se-
lektif tacizlere uğramıştır (Cole 2010).

Ulusal düzeyde liderlik açısından, araştırma üniversiteleri, yükseköğre-
timin geleceği için rolleri bir ulusal vizyon içerisine yerleştirildiğinde geliş-
me olasılığı daha yüksektir, Hindistan ve Çin (hem anayurt hem de Hong 
Kong ÖİB, Çin) gibi. Ancak, Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mon-
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terrey Teknoloji Enstitüsü ve Yüksekokulu’nde gösterildiği gibi, bireysel 
girişimler de ulusal bir vizyon içerisine sokulmaksızın başarılı olabilirler.

Konum, bir araştırma üniversitesinin gelişimini kolaylaştırabilen veya 
karmaşıklaştırabilen bir diğer etmendir. Hong Kong ÖİB, Çin’in canlı eko-
nomisi ve toplumu, en iyi akademisyenleri ve öğrencileri etkilemek için 
ciddi bir düzen sağlamaktadır. Singapur, ideal olarak Çin ile Hindistan ara-
sında konumlanmıştır. Buna karşın, mahrumiyet bölgesinde bulunan şe-
hirler, iklim veya siyasal açıdan, yetenekli akademisyenleri ve öğrencileri 
etkilemek ve elde tutmak daha fazla zorlanacaklardır.

Yükseköğretim ekosisteminin bütün yapı taşlarından, belki de sadece 
kalite kontrol, ulusal sınırlar dışında bulunabilen bir yapı taşıdır. Şili Papa-
lık Katolik Üniversitesi ve Monterrey Teknoloji Enstitüsü ve Yüksekokulu, 
ulusal bir akreditasyon sisteminin yokluğunda müfredatlarının kalitesini 
geliştirip, birçok programda akademik konumunu geliştirmek üzere başa-
rılı bir şekilde uluslararası akreditasyon elde etmeyi amaçlamıştır. Aslında, 
Monterrey Teknoloji Enstitüsü ve Yüksekokulu, Amerikan akreditasyon 
kurumu tarafından akredite edilen Amerika dışındaki ilk kurumdur. Ya-
bancı kalite kontrol sağlayıcılara ulaşmak, kaliteyi artırmaya ve bu iki Latin 
Amerika kurumunun saygınlığını geliştirmeye önemli ölçüde katkıda bu-
lunmuştur.

Sonuç

Bu kitapta analiz edilen 11 kurumun gidişatları, akademik mükemme-
liyet için “gelişmeyi” de seçse veya “yeni bir yola başlamayı” da tercih etse, 
dünya çapında üniversiteler olmak için uğraşan süregelen kurumların kar-
maşık dönüşüm sürecine kayda değer bir açılım sunmaktadır. Uygun bir 
önderlik ve vizyonla, mevcut araştırma üniversiteleri, öğretim ve araştır-
malarının kalitesini önemli ölçüde geliştirebilir. Alternatif olarak, yetenek, 
kaynaklar ve yönetim en başından beri yeterli bir şekilde ayarlandığında, 
yeni üniversiteler, yirmi veya otuz yıl içerisinde –hiçbir garanti verilemese 
de– yüksek kaliteli araştırma kurumlarına dönüşme potansiyeline sahipler-
dir. Bu kitapta incelenen kurumların örneği, tamamıyla ikna edici olması 
için çok az olsa da, örnek vaka incelemeleri, yeni bir kurum kurmanın gö-
rece olarak daha hızlı ve etkili bir yaklaşım olduğunu ileri sürdüğü görül-
mektedir.

Ancak, yeni araştırma üniversiteleri, özel sorunlarla karşılaşmaktadır. 
En iyi akademisyenleri ve iyi öğrencileri etkilemek için, mevcut kurumlara 
inandırıcı bir seçenek ortaya koymak amacıyla yeteri kadar yenilikçi olma-
ları gerekmektedir. Bu farklılığın, Hindistan Teknoloji Enstitüleri, Pohang 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
ve Ekonomi Yüksek Okulu’nun deneyimlerinin gösterdiği üzere, uygun 
programlarla daha kolay bir şekilde gerçekleştirildiği görülmektedir.

Afrika olgu incelemesinden de başarının kırılgan olduğu ve meşhur im-
paratorluklar gibi, saygın üniversitelerin de temel etkinleştirme koşulları-
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nın ortadan kalktığı kaçınılmaz yazgılara eğilimli olduğu yönünde ciddi bir 
uyarı niteliğinde taşıyan birçok kayda değer ders çıkarılabilir. Üniversitele-
rin çaba gösterebildiği yükseköğretim ekosisteminin tanımında sunulan bu 
koşullar, akılda tutulması gereken önemli noktalardır.

Bu kitaptaki bütün örnek vaka incelemeleri, bağlamsal çerçevede ortaya 
konan önemli etmenlerin üç grubunu –yoğun yetenek, bol kaynaklar ve 
uygun yönetim– iyi sıralanmış bir şekilde sürdürmenin önemini doğrula-
mıştır. Ancak, iş mevcut üniversiteleri dönüştürmeye geldiğinde, önemli 
gelişime yol açan kısır bir döngüyü başlatmak için liderlik, yönetim ve yö-
netim önemli etmenler olarak görülmektedir. Aslında, ileri görüşlü liderlik, 
uygun yönetişim ve etkin yönetim, ek kaynakların üretilmesini ve yöneti-
mini kolaylaştırır, ki bu, karşılığında, dünya çapında bir öğretim üyesi ve 
araştırmacı grubu kurmayı ve yetenekli öğrencileri etkilemeyi destekler.

Jim Collins Bir hayli başarılı olan şirketler hakkındaki bilgilendirici kita-
bı, İyiden Mükemmele’de (2001), firmalarını zirveye taşımada katalizör ro-
lünü oynayan liderlerin karakterlerini incelemiştir. Yükseköğretim kurum-
ları için uygun ölçümleri tanımlamak, sonuçları gelir ve kazanç açısından 
kolayca ölçülen firmalar için tanımlamaktan daha zor olasa da, üniversite 
yönetimi, akademik dünyadaki değişim ve gelişim dinamiklerini anlamak 
için ileri araştırmayı kesinlikle haklı gösterir. Örnek olgu çalışmaları, kuru-
mun geleceği için ilham veren bir vizyon formüle etmek, akademik ve idari 
personeli bu vizyonun arkasında toplamak ve etkin bir biçimde vizyonu 
uygulamak için yetenekleri aracılığı ile istisnai liderlerin ortaya çıkan ba-
şarılı araştırmak üniversitelerinin kalbinde olduğu fikrini kesin bir şekilde 
desteklemektedir.

Örnek olgu çalışmalarından çıkarılan yeni bir bulgu da yükseköğretim 
ekosisteminin dünya çapında statü elde etmeye çalışan araştırma üniver-
sitelerinin performansını etkileme ağırlığıdır. Ekosistemin çeşitli özellikle-
ri –makroekonomik ve siyasi durumdan, yönetimin önemli boyutlarına, 
kaynak mobilizasyonuna ve dağılımına, konuma ve sayısal altyapıya ka-
dar– akademik mükemmeliyet yolunda ilerleme kaydetmek için araştırma 
üniversitelerinin yeteneği üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.

Son olarak, en iyi üniversiteler bile, öğrencilerini teknik beceriler ve 
özenli yöntemlerle donatmak ile sosyal açıdan sorumlu bir şekilde bilimsel 
araştırmaları sürdürmek için gerekli olan ahlaki değerleri uygulamak ara-
sında uyumlu bir denge elde etme sorunuyla karşılaşır. Örnek olgu incele-
melerinin çoğu, özellikle Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Şili 
Papalık Katolik Üniversitesi, güçlü bir bilimsel eğitimi ve derin bir insancıl 
inancı harmanlayan bir müfredatı sürdürme kaygısını örneklemektedir. 
Hindistan’ın Orissa eyaletinde kurulmakta olan yeni bir üniversitenin ku-
rucusu Sri Sri Ravi Shankar’ın sözleriyle, “sadece birbirine bağlı erdemleri 
besleyebilen bir eğitim, doğru anlayışı uygulayabilir” (Sri Sri Üniversitesi 
2010).
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Ek 11A En Gözde Üniversitelerin Yaşı (2010 Dünya Üniversitelerinin 
Akademik Sıralaması)

Sıralama Kurum Kurulduğu yıl
1 Harvard Üniversitesi (ABD) 1636

2 California Üniversitesi, Berkeley (ABD) 1869

3 Stanford Üniversitesi (ABD) 1891

4 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (ABD) 1865

5 Cambridge Üniversitesi (İngiltere) 1209

6 California Teknoloji Enstitüsü (ABD) 1891

7 Princeton Üniversitesi (ABD) 1746

8 Columbia Üniversitesi (ABD) 1754

9 Chicago Üniversitesi (ABD) 1891

10 Oxford Üniversitesi (İngiltere) 1096

Kaynaklar: Infoplease, http://www.infoplease.com/ipa/A0193904.html; California Üniversitesi, Berkeley, http://
www.ucberkeley.com; Chicago Üniversitesi, http://www.uchicago.edu.

Ek 11B Her Kurumun Temel Özellikleri

Kurum 
(Kurulduğu  
Yıl)

Öğrenci 
Sayısı 

(Mezun 
Olan)

Öğrencinin 
Öğretim 
Üyesine 

Oranı

Doğrudan 
Devlet 

Yardımının 
Payı  
(%)

Yardım 
(ABD $)

Yıllık Bütçe 
(ABD $)

Öğrenci 
Başına 
Düşen 

Harcama 
($)

İbadan 
Üniversitesi 
(1962)

19,521

(7,382)
16:1 85 0.2 milyon 46.7 milyon 2,390

Şangay Jiao Tong 
Üniversitesi 
(1896)

43,000 

(14,000)
15:1 40 120 milyon 700 milyon 16,300

Pohang Bilim 
ve Teknoloji 
Üniversitesi 
(1987)

3,100 

(1,700)
6:1 15 2 milyar 220 milyon 70,000

Şili Üniversitesi 
(1842)

30,702

(4,569)
9–15:1 11 0 520 milyon 17,000

Şili Katolik 
Üniversitesi 
(1888)

22,035

(2,806)
8:1 11 0 453 milyon 20,500

Hindistan 
Teknoloji 
Enstitüleri 
(1950’de 
ilk olarak 
Kharagpur’da 
kuruldu)

28,00

(12,000)
6:1 8:1 70 0 123 milyon 4,400

Hong Kong Bilim 
ve Teknoloji 
Üniversitesi 
(1991)

9,271

(3,302)
19:1a 63 0.25 milyon 267 milyon 28,850

(devamı yan sayfada)
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Kurum 
(Kurulduğu  
Yıl)

Öğrenci 
Sayısı 

(Mezun 
Olan)

Öğrencinin 
Öğretim 
Üyesine 

Oranı

Doğrudan 
Devlet 

Yardımının 
Payı  
(%)

Yardım 
(ABD $)

Yıllık Bütçe 
(ABD $)

Öğrenci 
Başına 
Düşen 

Harcama 
($)

Malaya 
Üniversitesi 
(1949)

26,963

(8,900)
12:1 60 0

271.6 
milyon

14,000

Singapur Ulusal 
Üniversitesi 
(1980)

27,396

(6,300)
14.4:1 58 1 milyar 1.37 milyar 39,000

Monterrey 
Teknoloji 
Enstitüsü 
(1943)

25,705

(3,600)

(Monterrey 
kampüsü)

12.2:1 0 1 milyar 1.15 milyar 10,200

Ekonomi Yüksek 
Okulu (1992)

16,000

(2,400)
– 33 0 45.5 milyon 2,843

Kaynak: Yazar, bu kitabın bölümlerindeki verilerden
Not: –=mevcut değil
a. Son zamanlarda, artan programı çeşitliliğine çözüm olarak önemli sayıda kadrosuz öğretim üyesi getirilmiş veöğ-
renci-öğretim üyesi oranı 15:1’den 14:1’e değişmiştir.

Ek 11C Her Kurum Tarafından İzlenen Stratejik Yaklaşımın Önemli 
Unsurları

Kurum
Devlet/Özel 

Statüsü
Doğrudan 

Devlet Yardımı Özerklik
Öğrenci 

Alımı
Mükemmele 

Yaklaşma
İbadan Üniversitesi Devlet 89 Az Seçici Gelişmekte

Şangay Jiao Tong 
Üniversitesi

Devlet 40 Orta Seçici Gelişmekte

Pohang Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi

Özel 15 Yüksek
Bir Hayli 

Seçici
Yeni Kurum

Şili Üniversitesi Devlet 11 Orta
Bir Hayli 

Seçici
Gelişmekte

Şili Katolik Üniversitesi Özel 11 Yüksek
Bir Hayli 

Seçici
Gelişmekte

Hindistan Teknoloji 
Enstitüleri

Devlet 70 Orta
Bir Hayli 

Seçici
Yeni Kurum

Hong Kong Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi

Devlet 63 Yüksek Seçici Yeni Kurum

Malaya Üniversitesi Devlet 73 Az Seçici Gelişmekte

Singapur Ulusal 
Üniversitesi

Devlet 58 Yüksek Seçici Yeni Kurum

Monterrey Teknoloji 
Enstitüsü

Özel 0 Yüksek
Bir Hayli 

Seçici
Gelişmekte

Ekonomi Yüksek Okulu Devlet 33 Yüksek Seçici Yeni Kurum

Kaynak: Yazar, bu kitabın bölümlerindeki verilerden

Ek 11B (devamı)
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Ek 11D Her Kurumun Temel Finansman Kaynakları

Kurum
Hükümet 

Bütçesi
Harç 

Ücretleri

Yardım geliri, 
bağışlar, 

piyango ve 
ortak destek

Rekabete 
Dayalı 

Araştırma 
fonu

Danışmanlıklar, 
eğitim ve 

sözleşmeli 
araştırma

İbadan Üniversitesi 85 1 1 2 10

Şangay Jiao Tong 
Üniversitesi 40 10 5 15 30

Pohang Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi 6 7 34 47 6

Şili Üniversitesi 11 23 1 20 45

Şili Katolik Üniversitesi 11 30 7 4 48

Hindistan Teknoloji 
Enstitüleri 70 5 5 5 10

Hong Kong Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi 63 18 6 10 3

Malaya Üniversitesi 73 11 10 0 6

Singapur Ulusal 
Üniversitesi 58 – – – –

Monterrey Teknoloji 
Enstitüsü 0 77 13 3 7

Ekonomi Yüksek Okulu 52 25 3 10 10

Kaynak: Yazar, bu kitabın bölümlerindeki verilerden
Not: -=mevcut değil

Notlar

1. Bu bölümde, dünya çapı, en iyi (önemli) ve elit terimleri, dünyadaki en iyi kurum-
lar arasında faaliyette bulunduğu düşünülen araştırma yoğunluklu üniversiteleri 
tanımlamak için kullanılmaktadır.

2. Öfkenin en ironik bildirimlerinden birisi Fransa’dan gelmekte. 2003 Dünya Üni-
versitelerinin Akademik Sıralaması’nın yayınlanmasından sonra, iki Fransız üni-
versitesinin rektörleri, Çin büyükelçisine, Çin hükümetinin Şangay Jiao Tong 
Üniversitesi’nin dünya sıralaması yayınlamaya devam etmesini yasaklamasını 
talep eden bir şikayet mektubu yazmışlardır. Özgürlüğü (liberte), ulusal düstu-
runun ilk üç ilkesinden (liberté, fraternité, égalité) biri olarak belirleyen bir ülke-
nin temsilcilerinin Çin hükümetini akademik özgürlüğü sınırlaması için teşvik 
etmeleri çelişkilidir. Mayıs 2010’da, Fransız Senatosu’nun Eğitim Komisyonu, 
“Şangay’ı Unut” (Oublier Shanghai) başlıklı uluslararası sıralamalar üzerine bir 
yuvarlak masa toplantısı düzenlemişlerdir.

3. Bakan Valerie Pecresse’nin Paris’te Aralık 2008’de düzenlenen Eğitimde Uluslara-
rası Karşılaştırmalar Konferansı’ndaki bildirimine bakınız.

yüzde
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