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Yükseköğretim sisteminde gerçekleştireceğimiz atılım, önümüzdeki on yıllara damgasını vuracak. 

Türkiye, üniversitelerindeki nitelikli eğitim sayesinde yarınlara emin adımlarla ilerleyecek. Tam da bu 
inançla önümüze somut eylemler koyduk.

Yeni dünyanın dinamiklerini iyi kavrayan, üniversite sistemini gelişmiş standartlara göre yenileyen ve 
dünyaya bilgi ihraç eden bir Türkiye hedefiyle yola koyulduk.

Bir yandan çağı yakalama yönünde hamleler planlarken, diğer yandan da ülkemizin sorunlarına çözüm 
üreten bir anlayışla elinizdeki eylem planını hazırladık.

Başarının kapısını açacak anahtarın özgürlük olduğunu biliyoruz.

Öncelikle geçtiğimiz yıllarda kaybolan eğitimde fırsat eşitliğini geri kazanacağız.

YÖK gibi askerî darbe kalıntısı vesayet kurumlarının Türkiye’nin yarınlarında yerinin olmadığını 
düşünüyoruz.

Üniversiteleri özgürleştiren, akademik özgürlükleri sonuna kadar genişleten ve eleştirel düşüncenin 
önünü açan bir yaklaşımla hareket ediyoruz.

Öte yandan yükseköğretim ile kalkınma hedefleri arasındaki kopukluğun giderilmesini ülkemiz 
açısından stratejik bir mesele olarak ele alıyoruz. Eğitim alanında yapacağımız atılımla Türkiye’yi orta 
gelir tuzağından çıkarma kararlılığımızı koruyoruz.

Bu doğrultuda eğitim hayatı ile çalışma hayatı arasında uyumu öngören bir yenilik tasarlıyoruz. 
Üniversiteleri çağın ihtiyaçlarına paralel olarak hayat boyu eğitim veren kurumlara dönüştürmeyi 
amaçlıyoruz.

Elinizdeki eylem planında rektöründen öğrencisine, akademisyeninden teknolojik altyapısına dek bir 
üniversitenin tüm unsurlarını çerçeveleyen gerçekçi çözüm önerileri bulacaksınız.

Türkiye’yi bilgi üreten kurumlarımızın niteliğini yükselterek kanatlandıracağız.

Ali Babacan
DEVA Partisi Genel 

Başkanı
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Dünya, yeni teknoloji ve girişimcilik dalgası ile yeniden şekillenirken her ülke bu devinimin bir parçası olmak için 
yeni ekonomiye ve beraberinde getirdiği toplumsal değişime hazırlık yapmaktadır. Transistörün keşfi ile gelen 
minyatürleşme ve beraberinde getirdiği mikro elektronik devrimi ile gerçekleşen hesaplama, saklama ve haberleşme 
teknolojilerinin yarattığı inovasyon değer zinciri bütün dünyayı içine alarak dönüştürmektedir. 

Son yüz yıldır dünyanın teknoloji temelli dönüşümü belli başlı üniversiteler ile başlamıştır. Üniversiteler, bu süreçte 
ülkelerinin insan sermayesini yetiştirmiş ve ekonomik kalkınma dinamosu olarak katkı vermiştir. Yaratıcılık ve inovasyon 
merkezleri olarak küresel rekabet gücünü arttırmıştır. Yetenekli ve başarılı insanları bölgelerine çekmiştir. Uluslararası 
bağlantıların artmasını sağlamış, oluşturdukları sinerjiyle yaratılan değerleri katlayarak büyütmüştür. 

Üniversiteler, bunlara ek olarak bulundukları şehrin yaşam kalitesini arttırmış, toplumsal sorunlara çözüm aramış, 
güçsüz kesimlerin toplumun bir parçası olması için çalışmalar yapmış ve demokrasi için okul olmuştur. 

Bugün ülkeler, hayatın her alanındaki teknolojik ilerlemelerin yarattığı etkilerin üst üste binmesiyle oluşan dijitalleşme, 
otomasyon ve ölçeklenme gücüne karşı ulusal inovasyon sistemlerini yenilemek için çalışmaktadır. Bu süreçte 
dijitalleşme, bilgiyi, girişimciliği ve finansmanı sınırlardan bağımsız hale getirmiş; otomasyon meslek tanımlarını hızla 
değiştirmiş; ve ölçek ekonomileri kazananın her şeyi aldığı monopol ekonomisinin önünü açmıştır.   

Dünyada üniversite anlayışı bu devinimin ritmini yakalamak için yenilenmektedir. Üniversiteler bu zamana kadar 
sırasıyla bilgi, formasyon ve sosyal ağ sağlarken şimdi bu sıralama bilginin hızla ulaşılır olmasıyla tersine dönmeye 
başlamıştır. Sosyal ağlar ve formasyon anlamında öğrencilerini hazırlayan ve gerekli bilgi ve beceriyle donatan 
üniversitelerden mezun olan öğrencilerin, meslek hayatlarına daha hazır ve istihdam garantili şekilde başlaması 
beklenmektedir. Ülkeler, yeni dünyanın getirdiği ölçek ve çarpan etkisini yakalayabilecek insan kaynağı ihtiyacına, 
üniversitelerini hayat boyu eğitim veren kurumlara dönüştürerek cevap vermeye çalışmaktadır. 

DEVA Partisi olarak yükseköğretim stratejimizin, ülkemizin teknoloji dalgalarıyla şekillenen yeni dünyada yerini alması 
için “yeni üniversite modeli” ile yapılanması gerektiğini düşünüyoruz.  Yeni dünyanın anlayışı, sanayi toplumunun katı 
disiplininden ziyade çeşitliliğe, sübjektif karar vermeye ve insana değer vererek pırıltısını çıkarmaya dönüktür. Yeni 
üniversite modeli bu anlayışın ülkemizde tesisini hedeflemelidir.

Yeni üniversite modeli, bugünkü genç nüfusun sebep olduğu sayısal artışın getirdiği plansızlığa, üniversite eğitiminin 
ülkelere özgü olmaktan çıkmasının yarattığı dijitalleşme ile ölçeklenerek sınırları aşabilen küreselleşme tehlikesine, 
yönetimsel olarak aşırı merkeziyetleşmenin getirdiği asgari müştereklerde buluşmanın getirdiği vasatlaşmaya ve 
diploma kalitesinin istihdam yaratmada işlevsizliğine çözüm olmalıdır. 

Yeni yapılanma ile üniversiteler, otomasyonun mesleklerin geleceklerini değiştirmesini, yeni ekonominin getirdiği ‘gig’ 
ekonomisini, yeni teknolojilerin bütün meslekler için kritik hale gelmesinin beraberinde getirdiği geleceğin mesleklerini, 
temel araştırma ile araştırmaların ticarileşme potansiyelinin dengeli dağılımını dikkate almalıdır.  

Mustafa Ergen
Eğitim Politikaları Başkanı
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Üniversiteler, pandemi ile birlikte çevrimiçi hayata olan direncin kırılmasını, küresel tedarik zincirlerinin sorgulanarak 
geliştirilen kampsal yedekleme stratejilerini, Çin ve Trump’ın ikinci soğuk savaşı teknoloji alanında başlatmasını, Brexit ile 
AB araştırma yapısının değişmesini, Rusya-Ukrayna savaşı ile oluşan beyin göçünü dikkate almalıdır. 

Bunların ışığında üniversiteler, dünyanın yeni endüstri modeli olan monopol ekonomisine aday şirketlerimizi, elektrikli 
araç ve 5G gibi teknoloji inisiyatiflerini, yeni nesil savunma sanayi sektörümüzü ve oyun sektörü gibi ülkemizin 
öncülüğünü yapabileceği tematik ekosistemleri geliştirmek ve büyütmek için gerçek anlamda üniversite-sanayi iş 
birliğini fırsat pencereleri kaçmadan hızla tesis etmelidirler. 

Bu dinamikler çerçevesinde, üniversitelerimizin temel olarak yeni bilgi ve yeni alanları kapsayacak bir programı çevik 
ve dinamik bir şekilde oluşturabilmesi gerekmektedir; mezunlarımızın dünya çapında iş bulabilmesi hedeflenmelidir; 
araştırmada ise bilginin bölgesel, ulusal ve küresel kalkınmaya belli oranlar dahilinde katkıda bulunması hedeflenmelidir.  

Bu minvalde, üniversite yönetimi, geçmişten geleceğe uzun vadeli bakabilen ve kısa vadeli aksiyon alabilen bir anlayışı 
içselleştirmelidir. Üniversiteler, yönetsel kararlarında, rasyonel, duygusal ve sübjektif bakış açılarını tesis edebilmelidir. 
Üniversiteler, araştırmalarını temel araştırma, merak temelli araştırma ve uygulamalı araştırma şeklinde dengeli 
kurgulayabilmelidir. Üniversiteler, diploma ve istihdam başarısı için kısa ve uzun vadeli müfredat ve programları hızla 
güncelleyebilmelidir. 

Ve her üniversite bu vizyonu tesis ederken kendine özgü değişkenleri dikkate almalıdır. Bu değişkenler, öncelikle 
üniversitenin akademik kadrosudur, idari yetkinlikleridir, alt yapı imkanlarıdır, bulunduğu bölgedir, öğrencilerinin 
kalitesidir ve mezunlarının başarısıdır… Dolayısıyla, her üniversite için vizyon ve yönetim oluşturulurken üniversitenin 
değişkenlerini dikkate alan en optimum kurgu yapılmalıdır. 

Yeni üniversite modeli bir anlamda bu gerçekleri dikkate almalı; geleceğe bakan ve hızlı koşanın daha hızlı koşacağı 
bir yapıyı tesis edebilmeli; üniversiteleri asgari müştereklerde eşitlemekten kaçınmalı ve uzun vadeli bir vizyonu 
üniversitenin DNA’sına göre tesis edebilmeli ve hatta ötesinde korumalıdır. 

DEVA Partisi olarak dokuz yüz yılık bir kurum olan üniversiteyi, insanlığın en önemli kültürel miraslarından biri olarak 
görüyoruz. Günümüze kadar olan gelişiminde uzun vadeli, mantıklı ve soğukkanlı değerlendirmelerin hâkim olduğu 
böyle bir kuruma, bugünkünden çok daha uygun bir yönetim tarzını hedefliyoruz. 

Bu vizyonda, üniversitelerin idari, mali ve bilimsel özerkliğini sağlamayı ve böylelikle üniversitelerin bizi, bilinmezlerle 
dolu bu dünyanın beraberinde getirdiği yarışa hazırlamalarını amaçlıyoruz. Orta gelir tuzağından çıkmak ve “yükselen 
Türkiye” için atılım yapmak üzere üniversitelerimizi daha öte bir anlayışla ve ekonomi, kalkınma, teknoloji, kültür 
planlarımızla eşgüdümlü ele almamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu vizyonumuzun ilk adımı olarak 90 ve 360 günlük 
eylem planımızı bilgilerinize sunarız. 

Sevgi ve Saygılarımızla, 
Prof. Dr. Mustafa Ergen
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Bilim ancak özgür bir ortamda ilerleyebilir. Üniversitelerin faaliyetlerini özgür biçimde 
gerçekleştirmesini sağlayacağız. Üniversiteleri dışarıdan müdahalelere karşı koruyacağız.

Yeni nesil üniversite modelinin önünü açacağız ve yaygınlaştıracağız.

YÖK’ü kaldıracağız. Üniversitelerin idari, mali ve bilimsel özerkliğini tesis edeceğiz. 

Üniversitelerimizde doğru ve liyakatlı kadroların göreve gelmesini ve görevde kalmasını 
sağlayacak kapsayıcı, dengeli, kendini yenileyebilen, hatalarından hızla dönebilen, bilime, 
ekonomiye, kültüre, sanata ve topluma katkı veren esnek bir sistemi tesis edeceğiz.

Üniversitelerde Mütevelli Heyetlerin kurulmasını sağlayacağız. İlk Mütevelli Heyet Oluşturma 
Prosedürünün ana hatlarını oluşturacağız ve ilgili üniversitelerin senatosu tarafından 
gerçekleştirilmesini ve akademisyenler tarafından güven oyunu isteyeceğiz.

Rektör seçimlerini Mütevelli Heyetlerine bırakacağız. Rektörlük görevinde zaman tahdidi, yaş 
haddi gibi yapay kriterleri kaldıracağız. 

Ne yapacağız?

ÜNİVERSİTELERİ ÖZGÜR BIRAKACAĞIZ
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Mütevelli Heyetin yanlış rektör seçimini dengelemek üzere, seçilen rektörler ve atanan üst 
düzey yöneticiler için 360 derece performans denetimini getireceğiz. 

Mütevelli Heyetlerin performansına göre görevden alınarak ilk başa dönülmesi için gerekli 
süreçleri denge mekanizmaları tesis etmek için tanımlayacağız.

Üniversiteler faaliyetlerinde özerk olacak. Üniversitelerin hedefleri çerçevesinde 
performansını izleyecek, merkezi olarak yapılması gereken fonksiyonları yürütecek 
Akademik Ölçme ve Liyakat Kurulunu kuracağız.

Üniversitelere bütçe serbestisi getireceğiz.
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Türkiye’yi orta gelir tuzağından çıkaracağız. Yükseköğretim kurumlarını ülkemizin ekonomik ve 
toplumsal kalkınması hedefi doğrultusunda yenileyeceğiz. Bilim dünyasını yarına atılım için seferber 
edeceğiz.

Üniversiteleri ülkenin kalkınma ve toplumsal gelişme vizyon hedefleri çerçevesinde teşvik 
edecek Akademik Hedef, Planlama, Proje ve Finansman Ajansını kuracağız.  

İşlevsiz, öğrencisiz ve akademisyensiz üniversitelerin ve/veya alt birimlerin farklı 
şekillerde işlevsel hale getirilmesini kolaylaştıracağız.

Alt yapısı ve ihtiyaç olması durumunda yeni üniversite kurulmasını kolaylaştıracağız ve 
teşvik edeceğiz.

Üniversite diplomalarının akredite olması için mekanizmalar kuracağız.

Üniversitelerin öğretim üyesi sayısının yetersizliğini çözeceğiz.

Üniversite sanayi, kamu ve savunma sanayi işbirliklerinin artmasını her yönden 
destekleyeceğiz, Mükemmeliyet Merkezlerinin kurulmasını kolaylaştırarak odak 
alanlarda hızlı aksiyon alınmasını sağlayacağız.

Ne yapacağız?

EĞİTİMİ KALKINMA HEDEFLERİYLE 
UYUMLU HALE GETİRECEĞİZ
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Ülkemizin dijital ekonomide kalıcı olması, yeşil ekonomiye hazırlık yapması, yapay zekâ 
ve yazılım sektörünü ivedi desteklemesi için üniversitelerin ilgili bölümlerini hızla bu yönde 
eğitim ve araştırma yapması için  destekleyeceğiz.

Üniversitelerin eğitim ihracatı yapmasını, gelişmiş veya gelişmekte olan bölgelerde dijital 
veya fiziksel kampüs açmasını teşvik edeceğiz.

Üniversite araştırmalarından çıkacak derin teknolojiler için girişimcilik fonlarının 
kurulmasına katkı vereceğiz. Üniversitelerin fikri haklar sürecini tekrar düzenleyeceğiz. 

Üniversitelerimizin gelişen teknoloji, girişimcilik ve araştırma bölgelerinde olmalarını 
teşvik edeceğiz. Üniversitelere bağlı teknokentlerin fiziksel mekândan bağımsız 
tanımlamasını getireceğiz, süreçlerini kolaylaştıracağız ve mali yapısını esnekleştireceğiz.

Üniversiteye giriş sınavlarında fırsat eşitliğinin ve adaletin tam tesisini hedefleyeceğiz.
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Yükseköğretimde, dünyanın en 
gelişmiş örneklerini yakalayacağız. 
Üniversitelerimizi, dünyadaki başarılı 
öğrenciler için bir cazibe merkezi 
haline getireceğiz. Öğrencilerin nitelikli 
eğitim almalarını sağlayacağız.

Üniversitelerin ihtisaslaşmasını teşvik edeceğiz. Üniversitelerin yönetişim 
inovasyonuna ve dijital transformasyona girmesi için çalışmalar yapacağız.

Kamu, vakıf üniversiteleri yanında özel üniversitelerin ve açık üniversitelerin 
kurulmasını destekleyeceğiz.

Yükseköğretimde haberleşme ve bulut alt yapısına yatırım yapacağız.

Üniversitelerin mali kaynaklarına ve vizyonlarına göre odak alanlarının değişmesi 
serbestliğini getireceğiz.

Tıp eğitimini günün şartlarına göre iyileştireceğiz, mühendislik ve temel bilimlerle 
yakınsamasını destekleyeceğiz.

Üniversitelerin uluslararası öğrenci almasını teşvik edeceğiz, öğretim üyesi almasını 
kolaylaştıracağız. Öğrenci değişim programlarını destekleyeceğiz.  

Bilgiye ulaşmanın ve sınırlardan bağımsız kitlesel etkileşimin öne çıktığı bu çağda öne 
çıkan yeni araştırma ve eğitim anlayışlarını destekleyeceğiz ve içselleştireceğiz.

Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve Konservatuarlarının akademik formasyonunu yeniden 
yapılandıracağız.

Eğitim Fakültelerinin nicelik ve niteliğini düzenleyeceğiz.

Ne yapacağız?

ÜNİVERSİTELERİ DÜNYA 
STANDARTLARINA YÜKSELTECEĞİZ
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Akademisyenlerin ifade hürriyetini koruyarak eleştirel düşüncenin önündeki engelleri kaldıracağız. 
Akademisyenlere kendilerini geliştirmelerini için tüm imkânları sunacağız. Yükseköğretimde 
bürokratik hantallığa son vereceğiz. Akademide liyakati ödüllendireceğiz. 

Akademisyenlerin ifade hürriyeti ve siyaset yapmaları önündeki engelleri kaldıracağız. 

Üniversitelerde doktora öğrenci sayısını ve bursiyer öğrenci adı altında asistan sayısını 
artırmak için teşvikler yaratacağız.

Akademisyenlerin ARGE teşvikleri alma koşullarındaki bürokrasiyi liyakati esas 
alarak azaltacağız. Akademisyenlerin Avrupa Birliği başta olmak üzere yurt dışı 
ARGE kaynaklarına uygun kalitede araştırma yapması için gerekli teşvikleri ve eğitim 
faaliyetlerini gerçekleştireceğiz.

Doçentlik sınavındaki bürokrasiyi kolaylaştıracağız. 

Öğretim üyelerinin Avrupa Araştırma Konseyi’nin sunduğu prestijli projeleri ülkemize 
kazandırmasını teşvik edeceğiz. Diğer ülkelerde kazananların projelerini ülkemizde 
gerçekleştirmeleri için programlar ve teşvikler düzenleyeceğiz.  

Üniversitelerin akademik çıktılarının kalitesini artırmak için programlar oluşturacağız.

Ne yapacağız?

AKADEMİSYENLERE DEĞER VERECEĞİZ
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Gençleri ülkeden gitmeye yönelten eğitim anlayışına son vereceğiz. Öğrencileri ve mezunları, 
karar mekanizmalarına dahil edeceğiz. Öğrencilere maddi ve manevi destek sağlayarak eğitime 
ulaşmalarının önündeki engelleri kaldıracağız. Üniversite mezunu olup da işsiz kalanlara çalışma 
hayatına katılmaları için yeni beceriler kazandıracağız. 

Öğrencilerin ve mezunların üniversitelerin ilgili yönetim organlarında temsil edilmesini 
yeni üniversite modeli çerçevesinde teşvik edeceğiz. 

KYK kredi ve burslarının dağıtım süreçlerini şeffaf hale getireceğiz. Burs ve kredileri 
Eğitim Destek Banka Kartı’na yatıracağız.

Ücretsiz üniversite modeli çerçevesinde üniversiteyi kazanan öğrencilerin Eğitim Destek 
Banka Kartına devletin öğrenci başına üniversitelere ödediği maliyeti yükleyeceğiz.

Yurtdışı denklik süreçlerini kolaylaştıracağız.

MEB ve üniversitelerin etkileşiminin ve geri bildirim mekanizmalarının artmasını 
sağlayacağız. Liselerin, üniversiteler ile etkileşimini artıracağız, öğrencilerin erken 
aşamada mesleki beceri kazanmalarını destekleyeceğiz.

Üniversite mezuniyeti sonrası işsiz kalmış gençler için hızla dünyanın ihtiyaç duyduğu 
yetkinlikleride içine alan yeniden beceri edinme (reskilling) programlarını üniversite 
bünyelerinde açılması için programlar hazırlayacağız ve teşvikler vereceğiz.

 Üniversitelerde yabancı dil yeterliliğini artıracağız 

Ne yapacağız?

ÖĞRENCİLERİN HAYATINI 
KOLAYLAŞTIRACAĞIZ
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Üniversite sisteminde köklü bir yenilenmeye gideceğiz. Kampüsleri ve derslikleri halka açacağız. 
Mesleğinde daha ileri aşamaya geçmek veya meslek değiştirmek isteyen vatandaşlarımız 
üniversitelerden faydalanacak. Üniversiteler hayatın uğrak noktası olacak.

Üniversite kampüslerinin halka açık olmasını destekleyeceğiz. Akademisyenlerin onayı 
doğrultusunda halkın derslere katılımının önünü açacağız.

Üniversiteleri hayat boyu eğitim veren kurumlara dönüşümünü yaygınlaştıracağız.

Üniversitelerin sosyal araştırma ve faaliyetlerde bulunmalarını teşvik edeceğiz.

Ne yapacağız?

ÜNİVERSİTELERİ HALKA AÇACAĞIZ
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Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 
Türleri Açıklama Süre

(Gün)

Yeni nesil üniversite 
modelinin önünü 
açacağız ve 
yaygınlaştıracağız. 
Üniversitelerimizde 
doğru ve liyakatlı 
kadroların göreve 
gelmesini ve 
görevde kalmasını 
sağlayacak kapsayıcı, 
dengeli, kendini 
yenileyebilen ve 
hatalarından hızla 
dönebilen, bilime, 
ekonomiye, kültüre, 
sanata ve topluma 
katkı veren esnek 
bir sistemi tesis 
edeceğiz.

TBMM

Cumhurbaşkanlığı, YÖK, 
Adalet Bak., Üniversiteler, 
MEB, STÖ, Özel Sektör, 
Maliye Bak.

Anayasa 
Değişikliği, Yasal 
Değişiklik, İdari 
Düzenlemeler

Bugüne kadar birçok tarihsel gelişme 
neticesinde sınırları belirgin dar bir 
kuvözde tutulan üniversitelerin, 
bugünden sonra kendi dinamikleriyle 
bilime, eğitim öğretime, ekonomiye, 
kültüre, sanata ve insanlığa uzun 
vadeli bakış açısıyla katkı verecek 
mekanizmaları ve insan kaynaklarını 
barındıran ekosistemi sunacak şekilde 
gelişmeleri amacımız olmalıdır. Bu 
konuda 'Türkiye'ye uymaz, çalışmaz, 
suistimal edilir!' önyargılarına takılmadan 
olması gereken en ideal sistemi 
savunmalıyız. Son iki yüz yıldır az değişen 
eğitim sistemi bütün dünyada bir değişim 
içindedir. Bu değişimi ve dönüşümü 
icat edenler veya erken içselleştiren 
ülkeler yeni yüzyılın sürekli gelişebilen 
aktörleri olacaktır. Üniversiteler, hızlı, 
doğru ve yerinde karar alabilen, dijital 
yetkinlikleri ve araştırma, geliştirme 
ve yenilik yapma kapasiteleri artmış, 
yaşam boyu hizmet veren, zamanın 
gerçeklerine ve geleceğin beklentilerine 
cevap veren bir yapıya dönüşmelidirler. 
Amacımız hızlı koşanın daha hızlı koşarak 
ülkemizi ileri taşıyacağı, bilimsel yöntemi 
önceleyen, şüphe, merak ve sorgulama 
güdüsüyle daha bilemediğimiz 
bilinmeyenleri keşfetmek isteyen, hayat 
boyu öğrenmeyi amaçlayan, bunun 
için deneme ve yanılmayı göze alan, 
gözlem ve farkındalık becerisi yüksek 
akademisyenlerin ve öğrencilerin bir 
arada olduğu ve toplumun dönüşümüne 
öncülük ettiği bir yapıyı tesis etmektir. 
Yeni dünyada yüksek gelir gurubunda 
yer almak, 21. yüzyılın yetkinlikleri ile 
akılcı, kapsayıcı ve sürekli gelişmek için 
bu ev ödevini yapmalıyız.

360

YÖK'ü kaldıracağız. TBMM Cumhurbaşkanlığı, YÖK Anayasa 
Değişikliği

Mevcut Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
zamanında otuza yakın üniversite için 
Mütevelli Heyeti şeklinde kurulmuş, 
zaman içinde üniversite sayılarının 
artması, işleyiş tercihleri ve yönetimsel 
değişiklerden dolayı aşırı merkeziyetçi 
bir üniversite yönetimine ilerlemiştir. 
Bu süreç üniversiteleri asgari 
müşterekte eşitler hale getirmiştir. Yeni 
üniversite anlayışı ile merkezi olmayan 
yetkileri olabildiğince üniversitelere 
devredeceğiz. Merkezi gerektiren 
fonksiyonlar için yeni kurumlar kuracağız. 
İlgili anayasa maddelerini ve 2547 sayılı 
kanunu değiştireceğiz, yeni kurulacak 
birimlerle beraber Üniversiteler 
Arası Kurul (ÜAK) ve Yükseköğretim 
Kalite Kurulunu (YÖKAK) yeniden 
yapılandıracağız ve etkinliklerini 
artıracağız.  

360

Üniversitelerin idari, 
mâli ve bilimsel 
özerkliğini tesis 
edeceğiz. 

TBMM Cumhurbaşkanlığı, Anayasa 
Değişikliği

Dünya hızla teknoloji, dijital ve 
girişimcilik temelli yeni ekonomiye ve 
beraberinde şekillendirdiği sosyo-
kültürel hayata doğru ilerlerken, 
ülkemizin bu yarışta başarılı olması için 
yükseköğretim sistemimizin OECD 
kriterleri çerçevesinde kurumsal 
idari ve mâli özerklik, Lima bildirgesi 
çerçevesinde akademik özgürlük ve 
performansa dayalı ilkeler temelinde 
yeniden tasarlanması gerekmektedir.  
Mevcut üniversiteler kamu tüzel kişiliğine 
ve bilimsel, mâli ve idari özerkliğe 
hak kazanabilirler şeklinde Anayasa 
değiştirilecektir. 

360
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Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 
Türleri Açıklama Süre

(Gün)

Üniversitelerde 
Mütevelli 
Heyetlerin 
kurulmasını 
sağlayacağız. 

TBMM Cumhurbaşkanlığı,
Anayasa 
Değişikliği, Yasal 
Değişiklik

Üniversitelerin özerkliği Cumhurbaşkanı 
tasarrufunda olan üniversite ile ilgili yetkilerin  
kurulacak Mütevelli Heyetlerine devri ile 
başlayacaktır. Mütevelli Heyet adından 
anlaşılacağı ve üniversitenin kendi dokusuna göre 
isimlendireceği üzere bir akil heyet ("trustee") 
ve/veya bir üst üniversite konseyi ("regent") gibi 
çalışacak ve üniversitenin sahipliğini, vizyonunu, 
yararını, gelişmesini bila-bedel halk ve kamu 
adına gözetecek ve bu misyon çerçevesinde 
hesap verecek ve kendini sürekli yenileyecektir. 
Mütevelli Heyetleri bir üniversitenin uzun vadede 
vizyonunu, misyonunu belirlemede, yönetimsel 
ve denetimsel süreçlerini tanımlamda etkin 
olacaklardır. Bir üniversitenin bir Mütevelli Heyeti 
olabileceği gibi bir gelişmiş ve/veya bir kaç 
gelişmekte olan üniversitede bir Mütevelli Heyet 
altında üniversitelerin günümüzdeki gelişmişlikleri 
ve mali yapıları çerçevesinde toplanabilecektir. 

360

İlk Mütevelli 
Heyet Oluşturma 
Prosedürünün 
ana hatlarını 
oluşturacağız ve 
ilgili üniversitelerin 
senatosu 
tarafından 
gerçekleştirilmesini 
ve akademisyenler 
tarafından güven 
oyunu isteyeceğiz.

TBMM Cumhurbaşkanlığı,
Standart 
Oluşturma, Yasal 
Değişiklik

Üniversitelerin ilk mütevelli heyeti oluşturma 
görevini akademisyenlerden oluşan ve 
(Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem sürecine 
geçişte) yenilenmiş üniversite senatolarına 
vereceğiz. Üniversiteler kendi kültürleri ve 
vizyonlarına göre Mütevelli Heyeti oluştururken 
farklı oranlar dahilinde başarılı hizmet yapmış 
ve yapan akademisyenleri, kendini ispat etmiş 
mezunları, öne çıkan öğrencileri, o üniversiteden 
işe alım yapan kurumları, o üniversiteye ARGE 
fonu veren kurumları, hayırseverleri, kamunun 
ve yerel yöneticilerin temsilini ve buna benzer 
kişi ve kurumları değerlendirebilirler. Kurul 
üyelerinin yetkin kimlikleri yanında doğru kişilikte 
olmaları da önemlidir.  Bu oranlar tamamen 
akademisyenlerden oluşan senatoya bırakılacak, 
görev süresi, yenileme gibi konularda her 
üniversiteye serbestiyet sağlanacaktır. Mezunlar 
derneği ve öğrenci konseyinin sürece dahiliyeti 
istenecektir. Her üniversitenin kendi kimliğini 
tesis etmesi bir nevi o üniversitenin mevcut 
akademisyenlerine bırakılacaktır. Mütevelli Heyet 
oluşturabilen ve (GPS sürecinde belirlenebilecek 
yöntem ile) onay alan üniversitelerin özerklikleri 
tahsis edilecektir.  

360

Rektör seçimlerini 
Mütevelli 
Heyetlerine 
bırakacağız. 

TBMM Cumhurbaşkanlığı, Anayasa 
Değişikliği

Üniversitelerde rektörün belirlenmesi, kurulacak 
Mütevelli Heyetlerine bırakılacaktır. Mütevelli 
Heyeti, arama komiteleri veya doğrudan seçim 
gibi yöntemleri kullanarak kendi sürecini ve 
üniversite geleneğini oluşturacaktır. Ayrıca 
rektör yardımcıları, provost (farklı kampüsler 
için yönetici), dekanlar, öğrenci dekanı, 
lisansüstü dekanı gibi pozisyonların tanımı, 
sayısı ve idari süreçleri Mütevelli Heyeti 
tarafından tanımlanacaktır. Bu pozisyonların, 
dekanların, genel sekreterin ve rektörlüğe 
bağlı birim başlarının atamaları rektör 
tarafından, bölüm başkanlıklarının atamaları 
dekanlar tarafından yapılması sağlanacaktır. 
Atamalarda arama ve görevlendirme süreçleri 
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecektir. 
Rektör görevlendirmelerinin yetkelendirilme 
şeklinde olmasını hedefleyeceğiz. Her 
üniversitenin kendi geleneğini oluşturması 
veya oluşmuş teamüllerinin süreç içine alınması 
amaçlanmaktadır. Mütevelli Heyetin sadece 
sürecin düzgün ve şeffaf işlediğini denetlemesi 
ve kararlara müdahil olmaması beklenecektir. 

360
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İşlem Türleri Açıklama Süre
(Gün)

Rektörlük görevinde 
zaman tahdidi, yaş 
haddi gibi yapay 
kriterleri kaldıracağız. 

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Anayasa 
Değişikliği

Rektörlük gibi yönetim görevlerine 
aday olanların yönetim becerileri, 
vizyon ve projeleri adaylıkta kriter olarak 
iş tanımında yer alacaktır. Mütevelli 
Heyetleri belli kriterlere ve esaslara göre 
rektörleri görevden alma yetkisi olacağı 
gibi önemli olanın üniversitenin stratejik 
planı ve misyonuna en uygun rektörü 
istihdam etmeyi başarmak olmalıdır. 
Rektörlük görevinin yaş haddi veya 
zaman tahdidi olmayacaktır. Yeni rektör 
atamasıyla beraber bir önceki rektör 
görevine Mütevelli Heyet veya rektör 
danışmanı olarak bir süre geçiş dönemi 
için devam edebilir. 

360

Mütevelli Heyetin 
yanlış rektör seçimini 
dengelemek üzere, 
seçilen rektörler ve 
atanan üst düzey 
yöneticiler için 360 
derece performans 
denetimini 
getireceğiz. 

TBMM Cumhurbaşkanlığı, 

Yasal 
Değişiklik, 
Standart 
Oluşturma

Rektör performansı Mütevelli Heyet 
tarafından belli kriterler çerçevesinde 
değerlendirilecektir. Mütevelli Heyet'in 
yönetimsel yanlış kararındaki ısrarını 
dengelemek için rektörler ve üst 
yönetim, ikinci yıllarından itibaren 
akademisyenler, idari personel, 
öğrenciler ve üniversiteye o yıl iş için 
başvuranlar veya o yıl içinde ayrılanlar 
tarafından değerlendirilecektir. 
Açık ve şeffaf şekilde yürütülecek 
değerlendirme sonucunda çok bariz 
bir memnuniyetsizliğin ortaya çıkması 
durumunda rektör görevden alınabilmeli, 
aksi halde sonuçlar gizli tutulmalıdır. 
Rektör seçiminde bu tip yanlış tercihler, 
Mütevelli Heyetin performansının 
göstergesi olalacaktır. Bu özellikle iyi 
bir üniversiteye uygun olmayan gözle 
görülür bir kimlik yetersizliği ile ve/veya 
gözle görülmeyen kişilik bozuklukları 
ile atanan rektörleri ayıklamada önem 
kazanacaktır. İyi bir üniversitenin 
marka değeri ve akademisyenlerinin 
performansı ile kısa vadede  
gözükmeyecek ama uzun vadede 
zarar verecek yönetim hızlı bir şekilde 
sistemden uzaklaştırılacaktır. 

360

Mütevelli Heyetlerin 
performansına göre 
görevden alınarak 
ilk başa dönülmesi 
için gerekli 
süreçleri denge 
mekanizmaları 
tesis etmek için 
tanımlayacağız. 

Cumhurbaşkanlığı, 
TBMM TBMM Yasal Değişiklik

Mütevelli Heyetin üniversiteden, 
bulunduğu ekosistemden, ülkenin 
ihtiyaçlarından ve hızla gelişen dünyadan 
fikren kopma lüksü yoktur. Bu anlayışa 
uymayan ve kendini yenileme süreçlerini 
gerçekleştirememiş heyetlerin yanlış 
yönetimlerini dengelemek amacıyla, 
gerektiğinde Mütevelli Heyeti feshetme 
veya yenileme metodu demokratik 
meşrutiyet (GPS) çerçevesinde 
oluşturulacak ve İlk Mütevelli Heyet 
Oluşturma Prosedürü tekrar yenilenmiş 
üniversite senatosu ile başlatılacaktır. 
Üniversiteler kendine yarar ve sahiplik 
sağlayacak Mütevelli Heyeti oluşturma 
ve yenileme çalışmasını başarabilmelidir.

360

Üniversitelerin 
ihtisaslaşmasını 
teşvik edeceğiz. 

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Yasal Değişiklik

Araştırma üniversitesi, tematik üniversite, 
yerel üniversite, yetkinlik kazandıran 
üniversite, teknik üniversite, profesyonel 
(tıp, sosyal bilimler, hukuk, eğitim gibi) 
üniversite gibi kategorileri işlevsel hale 
getireceğiz, sayılarını ve çeşitlerini 
artıracağız, üniversitelerin farklılaşmasını 
sağlayacağız.  Üniversitelerin en iyi 
oldukları alanlarda daha iyi olmaları 
ve misyon edinmeleri için teşvikler 
sunacağız.

360
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İşlem Türleri Açıklama Süre
(Gün)

Üniversiteleri 
ülkenin kalkınma 
ve toplumsal 
gelişme vizyon 
hedefleri 
çerçevesinde 
teşvik edecek 
Akademik Hedef, 
Planlama, Proje 
ve Finansman 
Ajansını 
kuracağız. 

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı, 
Hazine ve Maliye 
Bak.

Yasal 
Değişiklik, 
Ekonomik 
Destek, 
Strateji 
Geliştirme

Yeni kurulacak veya revize edilecek 
kurumsal yapılar ile üniversiteler ülkeye, 
topluma, ekonomiye ve bilime katkı verecek 
hedeflere yönelmeleri teşvik edilecektir. 
Üniversitelerimizde uygulamalı araştırmalar, 
temel araştırmalar ve bireysel merak temelli 
araştırmaların öncelikli alanları da dikkate 
alınarak fonlanması proje temelli, sözleşmeli 
ve performans temelli fonlama ve torba bütçe 
çerçevesinde düzenlenecektir. Bu teşvikler 
ile bazı üniversitelerin birincil hedefi dünya 
eşlenikleri çerçevesinde destek sağlandığı 
takdirde kaliteli eğitim ve araştırma yapmak 
ve gösterge olarak da dünya sıralamasında ilk 
100’e girmek olabilir. Bazı üniversitelerin hedefi 
ise bölgesel kalkınmada yerel bilgi geliştirme ve 
araştırma yapmak olabilir. Bazı üniversitelerin 
görevi akademisyen yetiştirmek olabilir. Bu tip 
teşviklere göre bilimsel, ekonomik ve toplumsal 
katkı çerçevesinde kendilerine hedef ve vizyon 
seçen üniversitelerin vizyonlarının tesisinin 
sürdürülebilir olması için çalışmalar yapılacaktır. 

360

Üniversiteler  
faaliyetlerinde 
özerk olması 
hedeflenecektir. 

TBMM
Cumhurbaşkanlığı, 
Hazine ve Maliye 
Bak.

Yasal 
Değişiklik

Üniversitelerin, vizyonları ve finansal durumları 
doğrultusunda öğrenci sayısını ayarlama, 
açılacak veya kapanacak bölümleri belirleme, 
geleceğin mesleklerine dönük hızla yapılanma, 
denkliğe karar verme, kadro, ücret ve istihdam 
yöntemi konularında esneklik oluşturma 
ve özel bütçe ve döner sermaye kullanma 
gibi özerklikleri olacaktır. Merkezi kurumlar 
tarafından denetlenecektir. Kadrolara liyakatlı 
kişilerin atanmasının/yükseltilmesinin açık ve 
şeffaf olarak gerçekleşmesini ve “European 
Charter for Researchers ve Code of Conduct” 
gibi oluşan normlara üniversitelerin sadık 
kalmlarını teşvik edeceğiz. Üniversitelerin devlet 
tarafından ödenen öğrenci gelirleri dışında 
gelirlerini ARGE, bağış ve yatırım ile artırma 
hedefi olacaktır. Vergisel olarak da kolaylıklar 
sağlanacaktır. Her kadro için en liyakatli kişinin 
üniversitelere öğretim elemanı olarak alınması 
gözlemlenecektir, kendi öğrencisini atama 
“inbreeding” teşvik edilmeyecektir. Akademik 
teşvik yönetmeliğini, norm kadro uygulamasını, 
devlet memurluğu ve profesyonel kadroların 
istihdamını, unvanların kullanımını ve işinde 
kalabilme hakkını “tenure” yeni üniversite 
modeli ile yeniden düzenleyeceğiz. Müfredatın 
üniversiteler çerçevesinde şekillenme serbestliği 
yanında doğa ve iklim, spor ve beslenme, 
girişimcilik ve inovasyon, hukuk ve adalet, 
cinsiyet eşitliği, kültür ve sanat, yazılım ve 
robotik, finansal okur yazarlık gibi tematik dersler 
ve konular merkezi olarak MEB ile eşgüdümlü 
önerilecek ve teşvik edilecektir. Kariyer, gençlik 
kurumsal iletişim ve insan kaynakları ofislerinin 
kurulması sağlanacaktır. Kamu ve özel sektör 
ihtiyaçları doğrultusunda ihtiyaç olmayan fakülte, 
Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okuların, bölüm 
ve programlarının yeni özerk üniversite model 
ile verimliliğini gözlemleyeceğiz. Kontenjanların 
ülke ve dünya ihtiyaçlarına göre tespit edilmesini 
ölçeceğiz.

360

Üniversitelerin 
yönetişim 
inovasyonuna 
ve dijital 
transformasyona 
girmesi için 
çalışmalar 
yapacağız.

Cumhurbaşkanlığı, 
TÜBİTAK

Üniversiteler, 
Ulaş. Bak., Sanayi 
Bakanlığı

İdari 
Uygulama, 
Dijital Proje 
Uygulama, 
Teknolojik 
Uygulama

Üniversitelerin dijital teknolojileri, uzaktan, 
çevirimiçi, tersyüz ve hibrid eğitimi, genişletilmiş 
gerçeklik ve anında çeviri gibi eğitimi 
kolaylaştıran teknolojileri içselleştirmeleri için 
gerekli çalışmaları ve desteği sağlayacağız. 
Ders içeriklerinin yeniliklere göre güncellenmesi 
için kitle-kaynak metotlarını etkin kılmak için 
dijital araçların sağlanmasını, derslerin dijital 
yayınlanması için yurt içindeki bulut alanlarını 
sağlayacağız. Üniversitelerin idare yazılımlarında 
inovasyonun yapılması için yerel startupları ve 
açık kaynak hareketlerini destekleyeceğiz. Dijital 
dönüşüm gerçekleştiremeyen üniversitelere 
gerekli destekleri vererek fırsat eşitliğini 
sağlayacağız.

360
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İşlem Türleri Açıklama Süre
(Gün)

İşlevsiz, öğrencisiz 
ve akademisyensiz 
üniversitelerin 
ve/veya alt 
birimlerin farklı 
şekillerde işlevsel 
hale getirilmesini 
kolaylaştıracağız. 

Cumhurbaşkanlığı,
Cumhurbaşkanlığı, 
KYK, Maliye Bak., 
Üniversiteler

Strateji 
Geliştirme, 
Yasal Değişiklik

Geçen dönemlerde hızla açılmış ve 
işlevinin olmadığına özerk üniversite  ve 
fakülteleri çerçevesinde karar verilmiş  
üniversiteleri farklı şekillerde işlevsel hale 
getireceğiz veya başka üniversitelere 
bağlanma süreçlerini kolaylaştıracağız.

360

Alt yapısı ve ihtiyaç 
olması durumunda 
yeni üniversite 
kurulmasını 
kolaylaştıracağız ve 
teşvik edeceğiz. 

Cumhurbaşkanlığı, 
TBMM

YÖK, KYK, Hazine 
ve Maliye Bak.

Strateji 
Geliştirme, 
Yasal Değişiklik

Müteşebbislerin ve/veya 
akademisyenlerin biraraya gelerek yeni 
üniversite açmaları için gerekli mâli 
ve aynî destekleri, kredi imkanlarını 
düzenleyeceğiz. Yeni dengeli bir 
üniversite ekosistemi ve akademisyen 
hareketliliği için bu devinimin ilk aşamada 
olması gerektiğini ve sistemin dengeye 
ulaşması gerektiğini düşünüyoruz.  

360

Üniversitelerin 
hedefleri 
çerçevesinde 
performansını 
izleyecek, 
merkezi olarak 
yapılması gereken 
fonksiyonları  
yürütecek Akademik 
Ölçme ve Liyakat 
Kurulunu kuracağız.

Cumhurbaşkanlığı, 
TBMM

YÖKAK, TÜRKAK, 
ÜAK, MÜDEK, 
Üniversiteler ve 
Öğretim Üyeleri

Strateji 
Geliştirme, 
Standart 
Oluşturma, 
Dijital Proje 
Uygulama, 
İdari Karar

Üniversitelerimizi dünya ile rekabet 
edebilen kurumlar haline getireceğiz. 
Üniversitelerin performanslarının ölçülüp 
raporlanması için halen var olan ÜAK ve 
YÖKAK'ın özerklik ve yaygın temsiliyet 
ilkeleriyle tekrar yapılanması yanında 
Akademik Ölçme ve Liyakat Kurulunu 
kuracağız. Bu kurumların yöneticilerinin 
akademisyen ağırlıklı olmasını 
sağlayacağız. Bağımsız akreditasyon 
firmaları ile üniversiteler anlaşmalar 
yapacak ve üniversiteler hesap 
verebilirlik çerçevesinde her bakımdan 
denetlenecektir. Bu denetlemeler 
sonucunda eğitim öğretim kalitesi, 
öğrenci memnuniyeti, mesleki yeterlilik, 
akademik tanınma, ulusal ve uluslararası 
akademik başarı gibi konularda 
üniversitelere notlar verilerek sıralanacak 
ve bu işlemler kamuoyuna açıklanacaktır. 
Bu kurumun merkezinin Ankara dışında 
olacak şekilde yapılandıracağız.  
Yükseköğretimde Bologna Süreci 
ile beraber şekillenen Magna Charta 
yapılanması ve Avrupa Kalite Güvence 
Birliği gibi kuruluşlarla iş birliği yapacağız, 
bu konuda geçerli olan dünya çapında 
standartlaşan seviyeye ulaşmayı veya 
yaratmayı hedefleyeceğiz.

360

Üniversite 
diplomalarının 
akredite olması 
için mekanizmalar 
kuracağız. 

Cumhurbaşkanlığı,
Meslek Kuruluşları, 
ÜAK, YÖKAK, 
URAP

Standart 
Geliştirme, 
Dijital Proje 
Uygulama, 
Yasal Değişiklik

Üniversite bölümlerinin ve programlarının 
akredite olmaları yanında verilen 
diplomaların kalite güvencesini mesleki 
akreditasyon çerçevesinde kurulacak 
akademik ölçme ve liyakat kurulu, ilgili 
meslek kuruluşları ve özel ve kamu 
kuruluşlarıyla beraber oluşturulacak 
meslek standartlarıyla beraber öne 
çıkaracağız. Diplomaların akreditasyonu 
o üniversitenin mezunlarının başarılarına 
ve istihdam kapasitesine (çıktılarına) 
göre de değerlendirilerek, üniversitenin 
diploma değeri ve meslek uygulama 
yetkinlikleri sıralanacaktır. Hizmetlerin 
küresel piyasada serbest dolaşımı için 
fayda sağlayacak bu uygulamayı devlet 
istihdamında da önceliklendireceğiz. 
Özerk üniversite çerçevesinde kendi 
arzını (kontenjan) kendi kapasitesine 
göre belirleyecek üniversiteleri talep 
noktasında dengeleyecektir. Sistemin 
manipulasyona kapalı olması için meslek 
yetkinlik ölçümlerinin her seferinde 
başka şekilde yapılması gibi teknikleri 
devreye alacağız.

360
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Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak 
İşlem Türleri Açıklama Süre

(Gün)

Akademisyenlerin 
ifade hürriyeti ve 
siyaset yapmaları 
önündeki engelleri 
kaldıracağız.

TBMM
Cumhurbaşkanlığı, 
YÖK, Adalet Bak., 
Üniversiteler

Anayasa 
Değişikliği

Yönetici pozisyonunda olmayan 
akademisyenlerin toplumsal sorunlar 
hakkında hiçbir makamdan izin almaksızın 
görüş ve düşüncelerini etik ve bilimsel kurallar 
çerçevesinde her türlü iletişim araçları ile 
ifade etmelerini teşvik edeceğiz. Merkezi 
kurumlardan üniversitelere veya kişilere  
yapılan telkinleri görev istismarı olarak 
değerlendireceğiz. Akademisyenlerin il ve 
ilçe teşkilatlarının yönetim kurullarında görev 
almalarının önündeki engelleri kaldıracağız. 

360

Kamu, vakıf 
üniversiteleri 
yanında özel 
üniversitelerin ve 
açık üniversitelerin 
kurulmasını 
destekleyeceğiz.

TBMM Cumhurbaşkanlığı, 
Anayasa 
Değişikliği, Yasal 
düzenlemeler

Devletin yükseköğretimde yükünü 
hafifleteceğiz. Kamu kaynakları ile kurulan 
kamu üniversiteleri ile kamunun kısmi 
yardımları ile kurulan kar amacı gütmeyen 
vakıf üniversiteleri yanında, kamudan 
herhangi bir kaynak almadan kurulacak 
ve kar amacı güdebilen özel üniversite 
modelini vakıf üniversitelerinin büyüme 
kısıtlarını ve istismarını engellemek için 
değerlendireceğiz. Bunun yanında Açık 
Üniversite modelini destekleyeceğiz. Açık 
Üniversite öğrenci merkezli öğrenim veren 
bir nevi öğrencinin takvimine göre üniversite 
eğitimini tamamlamasıdır. Öğrenci istediği 
öğrenim takvimini kendi hızında, mesleki 
çalışmaları yanında, istediği lokasyonlarda 
kurabilmeli ve istediği üniversitelerden 
o dersleri alabilmelidir. Bu tip öğrenim 
sistemi ile üniversitelerin atıl kapasitesini 
değerlendireceğiz.   
 Açık Üniversite modeli ile öğrenci yaş aralığını 
genişleteceği gibi üniversite varlıklarını daha 
granüler kullanmanın önü açılacaktır. Açık 
Üniversite kampüste ama bir kampüsten 
bağımsız tanımlanacak ve yüksek öğrenim 
sınavlarında bir tercih olarak hazırlanacaktır. 
Aynı şekilde öğretim üyeleri için farklı 
üniversitelerde ders verme kolaylığını 
sağlayacağız.

360

Üniversitelerin 
öğretim üyesi 
sayısının 
yetersizliğini 
çözeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı,

Üniversiteler, 
MEB, Sanayi Bak., 
Dışişleri Bak. 
Öğretim Üyeleri, 
Göç İdaresi, 
Çalışma Bak.

Yönetmelik 
Değişikliği, Yasal 
Düzenlemeler

Üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim 
üyesi açığını çözmek için öğretim üyesi 
yetiştiren üniversiteleri devreye almayı,  
öğretim üyelerinin hareketliliğini, yabancı 
akademisyenler için çekim merkezi olmayı, 
yabancı uyruklu akademisyenlerin yönetici 
olabilmelerini ve dijital teknolojiler ile hibrit 
eğitimi devreye sokmayı uygulayacağız. 
1929 yılında çıkarılan 1416 sayılı “Ecnebi 
Memleketlere Gönderilecek Talebe 
Hakkında Kanunu” günümüz şartlarına 
göre güncelleyeceğiz ve kanuna uygun 
uygunlamasını sağlayacağız. 100/2000 
YÖK doktora bursu alanların Genel Sağlık 
Sigortası kapsamına alacağız ve ücretlerini 
artıracağız. Bazı üniversitelerimizin 
öğretim üyesi yetiştiren lisans üstü eğitime 
yönelmelerini teşvik edeceğiz. Yurt dışından 
öğretim üyelerinin  ülkemizi tercih etmeleri 
için gerekli düzenlemeleri yapacağız. 
Ötesinde dijital teknolojilerin kullanılmasının 
önünü açacacağız. Çevirimiçi derslerin 
yaygınlaşmasını ve içerik üreten öğretim 
üyelerinin desteklenmesini sağlayacağız. 
İçerik ders sahibi öğretim üyelerinin başka 
üniversitelerde içeriklerinin kullanılması ile 
beraber ders yükünde düşme sağlanarak 
teşvik edilmesini sağlayacağız. Öğretim 
üyesi başına düşen öğrenci oranının düşmesi 
hedefimizdir. 

360
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İşlem Türleri Açıklama Süre
(Gün)

Üniversite 
kampüslerinin 
halka açık olmasını 
destekleyeceğiz. 

Cumhurbaşkanlığı,
YÖK, Üniversiteler, 
İçişleri Bak., 
Öğretim Üyeleri

Standart 
Oluşturma, 
İdari Birim 
Oluşturma, 
Yasal 
düzenlemeler

Bugüne kadar güvenlik nedeniyle girişleri 
zor olan üniversite kampüslerinin ve 
derslerinin ders verenin takdirinde halka 
açık hale gelmesini teşvik edeceğiz. 
Kampüs güvenliğinden bina güvenliğine 
geçiş gibi yeni nesil güvenlik anlayışlarını 
ve güvenlik teknolojilerinin devreye 
alınmasını sağlayacağız. 

360

Öğrencilerin 
ve mezunların 
üniversitelerin 
ilgili yönetim 
organlarında temsil 
edilmesini yeni 
üniversite modeli 
çerçevesinde teşvik 
edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı, Üniversiteler, 
Öğretim Üyeleri, 

Standart 
Oluşturma, 
Yönetmelik 
Değişikliği

Üniversitelerin ilgili karar alma 
süreçlerine öğrencilerin de katılımını 
destekleyeceğiz. Öğrenci dekanlığının 
kurulmasını sağlayacağız. Mezunlar 
derneğini kurumsal çerçevede 
yenileyeceğiz ve güçlendireceğiz. 
Psikolojik ve rehberlik birimlerinin 
güçlendirilmesini destekleyeceğiz. 
Öğrenci kulüplerine yer ve performans 
için donanım havuzunun artırılmasını 
destekleyeceğiz. Üniversitenin mezunlar 
derneği yapısını güçlendireceğiz ve 
bütün mezunları içine alacak şekilde 
üniversiteye katkı vermesi ve yönetimsel 
kararlara dahil olması için gerekli 
düzenlemeleri yapacağız. 

360

Yükseköğretimde 
haberleşme ve bulut 
alt yapısına yatırım 
yapacağız.

Cumhurbaşkanlığı, 
Ulaştırma ve 
Haberleşme Bak., 
Maliye Bak.

YÖK, Üniversiteler, 
Ulaştırma ve 
Haberleşme Bak., 
Öğrenciler, BTK 

İşbirliği 
protokolleri

Ülke genelinde internet ve bulut alt 
yapısının artırılmasını sağlayacağız. 
Üniversite verilerinin dijital ortamda 
saklanmasını ve verimliliği artırmak için 
büyük veri ve yapay zeka teknolojileri 
ile işlenmesini, öğrencilerin ve 
akademisyenlerin kullanımına açık olacak 
şekilde bulut tabanlı hesaplama ve 
saklama alt yapılarını destekleyeceğiz. 
Erişime ihtiyacı olan öğrencilerimizin 
internet ücretlerini Eğitim Destek Banka 
Kartına yatıracağız. 

360

KYK kredi ve 
burslarını yeni 
bir anlayışla ele 
alacağız, dağıtım 
süreçlerini şeffaf 
hale getireceğiz.

Cumhurbaşkanlığı,

YÖK, KYK, Hazine 
ve Maliye Bak., 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

İşbirliği 
protokolleri, 
İdari Karar

Öğrencilerimizin kredi ve burs 
başvurularında aranacak kriterleri şeffaf 
hale getireceğiz. Burs ve kredi alan 
öğrencilerin kredilerini Eğitim Destek 
Banka Kartına yatıracağız. Yeni kredi 
metotlarını gelişen finansal teknolojileri 
de dikkate alarak destekleyeğiz ve 
gerekli regülasyonları çıkaracağız. 

360

Öğrencilerin barınma 
sorununu ortadan 
kaldıracağız.

Cumhurbaşkanlığı,

YÖK, KYK, TOKİ, 
Hazine ve Maliye 
Bak., Gençlik 
ve Spor Bak.,  
Üniversiteler, 
Öğrenciler

İdari Karar, 
Strateji 
Oluşturma, 
Ekonomik 
Destek

İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 
devlet yurtlarında ücretsiz/kredili 
kalma imkanı sağlanacaktır. Paydaşlarla 
yapılacak görüşmeler sonucunda tespit 
edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda yeni 
devlet yurtları yapımına başlanacaktır. 
Bağış yoluyla ve yatırım bütçesi 
ile üniversite içinde yurt yapılması 
kolaylaştırılacaktır. Yurt imkanı kalmamış 
ise ihtiyaç sahiplerine kira yardımını 
Eğitim Destek Banka Kartına yatıracağız. 

360

Üniversitelerde 
doktora öğrenci 
sayısını ve bursiyer 
öğrenci adı altında 
asistan sayısını 
artırmak için teşvikler 
yaratacağız.

Cumhurbaşkanlığı,
YÖK, Üniversiteler, 
Hazine ve Maliye 
Bak., TÜBİTAK

İdari Karar, 
Ekonomik 
Destek, Strateji 
Geliştirme

Gerekli altyapı ve donanıma sahip 
üniversitelerin doktora kontenjanlarını 
artıracağız. MEB ve YÖK burslarını 
düzenleyeceğiz. Her anabilim dalında 
en az 1 asistan istihdam edilmesini 
sağlayacağız. Öğretim Üyesi Yetiştirme 
programlarını geliştireceğiz. 

360
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Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak 
İşlem Türleri Açıklama Süre

(Gün)

Üniversite 
sanayi, kamu ve 
savunma sanayi 
işbirliklerinin 
artmasını 
her yönden 
destekleyeceğiz, 
Mükemmeliyet 
Merkezlerinin 
kurulmasını 
kolaylaştırarak 
odak alanlarda 
hızlı aksiyon 
alınmasını 
sağlayacağız. 

Cumhurbaşkanlığı, 
Üniversiteler

YÖK, Üniversiteler, 
Hazine ve Maliye 
Bak., Sanayi ve 
Teknoloji Bak., 
TÜBİTAK

İdari Karar, 
Strateji 
Oluşturma, 
Ekonomik 
Destek

Üniversitelerin yerleşik endüstriye ve 
özellikle yeni yeşeren teknoloji temelli 
ARGE’ye ivedi ihtiyacı olan endüstriye 
zamanında araştırma yönünden katkı 
vermesi için organizasyonel kabiliyetlerinin 
dinamikleşmesini gözlemleyeceğiz. 
Üniversite, kamu ve özel sektör sinerjisinin 
artarak ekonomik ve toplumsal katkıya 
dönüşmesini ve insan kapitalinin yetenek 
setinin artırılmasını hedefleyeceğiz. 
Kamunun bu süreç için katilazör olmasını 
sağlayacağız. Staj ve yarım zamanlı çalışmayı,  
endüstriden mentor desteğini, rol modellerle 
farkındalık oluşturmayı öğrencilik sırasında 
destekleyeceğiz. Bazı odak alanlarda 
dünya rekabetine hızla cevap vermek için 
Mükemmeliyet Merkezlerinin kurulmalarını 
hızlandıracağız ve 6550 sayılı yasayı 
üniversitelerin yönetimini hakim kılmak üzere 
değiştireceğiz.  Kurulumuş ve kurulacak 
mükemmeliyet merkezlerinin özel sektör ile 
rekabet etmesini engelleyeceğiz, olmayan 
özel sektörü yeşertmesini hedefleyeceğiz. 
TÜBİTAK bünyesindeki enstitüleri 
üniversitelere bağlayacağız. Bu merkezlerin 
belli teknolojiler için derinleşmesini ve diğer 
üniversiteleri bu seviyeye çekmek için 
çalışmalar yapmasını hedefleyeceğiz. Sayıca 
üniversitelerimizin ve fon büyüklüklerimizin 
kısıtlı olmasından dolayı  bir mükemmeliyet 
merkezi bir üniversite gurubunu yanına 
çekerek odaklanmasını sağlayacağız. 
Mükemmeliyet Merkezlerinin üniversite 
öğretim üyesi ve araştırmacı istihdam 
etmesinin, bir şirket kurabilmesinin, yatırım 
yapabilmesinin veya şirket satın alabilmesinin 
önünü açacağız. Mükemmeliyet Merkezi  
görevini tamamladığında hızla tasfiye edilecek 
ve kuruluş kanununda yazılacak. Ayrıca bir 
konu hakkında birden fazla merkez kurularak 
rekabet ortamı yaratacağız. Ötesinde 
şirketlerin araştırma faaliyetlerini üniversite ile 
beraber ilerletebilmeleri için kampüs içinde 
ofis kurabilmelerini ve  ARGE labaratuvarları 
açabilmelerine imkan vereceğiz.  

360

Akademisyenlerin 
ARGE 
teşvikleri alma 
koşullarındaki 
bürokrasiyi liyakati 
esas alarak 
azaltacağız. 

Cumhurbaşkanlığı, 
TÜBİTAK

YÖK, Üniversiteler, 
Hazine ve Maliye 
Bak., TÜBİTAK, 
KOSGEB

İdari Karar, 
Teknolojik 
Uygulama

Akademisyenlerin zamanı verimli kullanması 
için ARGE ve girişimcilik projelerinde 
bürokrasiyi azaltacağız. TÜBİTAK'ı tekrar 
sadece proje ve fon sağlama ajansı olarak 
tekrar yapılandıracağız. Liyakata bağlı olarak 
süreci yenileyecek, başarılı akademisyenlerin 
ARGE teşviklerine hızla ulaşmasını ve proje 
bitiminde hızla raporlamasını sağlayacağız. 
TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumları yeniden 
daha özerk yapılandıracağız, özel sektör ile 
rekabet eden kısımlarını engelleyeceğiz. 

360

Üniversitelerin 
mâli kaynaklarına 
ve vizyonlarına 
göre odak 
alanlarının 
değişmesi 
serbestliğini 
getireceğiz. 

Cumhurbaşkanlığı,
YÖK, Üniversiteler, 
Hazine ve Maliye 
Bak., TÜBİTAK

İdari Karar

Üniversiteler daha çok ARGE projesi alarak 
daha az öğrenci sayısına yönelebilirler ya 
da daha çok öğrenci alarak daha az ARGE 
ve bilimsel çıktıyı isteyebilirler. Bu yönelim 
üniversite insan kapasitesi ve vizyonu 
çerçevesinde özerk üniversite çerçevesinde 
belirlenecektir.  

360
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İşlem Türleri Açıklama Süre
(Gün)

Üniversitelere 
bütçe serbestisi 
getireceğiz. 

Cumhurbaşkanlığı, 
Maliye Bak.

YÖK, Üniversiteler, 
Hazine ve Maliye 
Bak., TÜBİTAK

İdari Karar

Üniversitelerin günümüzde kendi 
içlerindeki vakıflar, Teknoloji Transfer 
Ofisleri, döner sermaye, hayırsever 
yardımı gibi kollardan aldıkları mâli 
yardımların ve varlık gelirlerinin vergisel 
iyileştirmelerini getireceğiz ve kullanım 
kolaylıklarını, fasıl geçişlerini esnek bütçe 
serbestisi çerçevesinde artıracağız. Bu 
çerçevede öğretim üyelerinin yaşam 
ve iş şartlarının iyileşmesini, araştırma 
bütçelerin artmasını, akademik 
yaşamın tercih edilme ve doktora 
yapma motivasyonunun artmasını 
hedefleyeceğiz. 

360

Ücretsiz üniversite 
modeli çerçevesinde 
üniversiteyi kazanan 
öğrencilerin Eğitim 
Destek Banka 
Kartına devletin 
öğrenci başına 
üniversitelere 
ödediği maliyeti 
yükleyeceğiz. 

Cumhurbaşkanlığı, 
Maliye Bak.

YÖK, Üniversiteler, 
Hazine ve Maliye 
Bak.

İdari Karar, 
Teknolojik 
Uygulama, 
Ekonomik 
Destek

Üniversitelerin mâli yapısını 
çeşitlenmesini sağlayacağız. Devletin 
mâli katkısını direk üniversite yerine 
kazanmayı garantilediği kamu 
üniversitesinin öğrenci başına 
maliyetini öğrencinin Eğitim Destek 
Banka Kartına yatmasını getireceğiz. 
Öğrencinin üniversiteye bu maliyeti 
iletmesi ile eğitimin maliyetinin öğrenci 
tarafından idrak edilmesini ve üniversite 
tarafından ise öğrenciye vereceği 
eğitimin kalitesini ve verdiği diplomanın 
etkinliğini artırmak için motivasyonunu 
sağlayacağız. Öğrencinin devletten 
aldığı yardımın üstüne koyarak isterse 
vakıf üniversitelerine gitme kolaylığını 
tanıyacağız. Üniversiteyi mazaretsiz 
uzatan öğrencilerin Eğitim Destek 
Banka Kartına yatan rakamın kademeli 
olarak azaltılmasını sağlayarak devlet 
kaynaklarının verimli kullanılmasını 
sağlayacağız. Cinsiyet eşitsizliğini 
gidermek,  dezavantajlı öğrencilerin 
eğitim döngüsünden çıkmaması için ek 
sosyal yardımları Eğitim Destek Banka 
kartına yatıracağız. 

360

Akademisyenlerin 
Avrupa Birliği 
başta olmak üzere 
yurt dışı ARGE 
kaynaklarına uygun 
kalitede araştırma 
yapması için 
gerekli teşvikleri ve 
eğitim faaliyetlerini 
gerçekleştireceğiz. 

Cumhurbaşkanlığı,
YÖK, Üniversiteler, 
Hazine ve Maliye 
Bak., TÜBİTAK

İdari Karar, 
Strateji 
Oluşturma, 
Ekonomik 
Destek

Akademisyenlerin dünya çapında verilen 
araştırma kaynaklarına ulaşabilmesini 
teşvik edeceğiz. Araştırma yapan 
akademisyenlerin ders yükünün özerk 
üniversite çerçevesinde dinamik 
değişebilmesini gözlemleyeceğiz. Kamu 
üniversitelerinde proje hazırlama ve 
yürütme birimlerini ve ilgili üniversite 
dışı desteklerin alınmasını profesyonel 
istihdam ve bütçe serbestisi 
çerçevesinde destekleyeceğiz. 

360

Üllkemizin dijital 
ekonomide kalıcı 
olması, yeşil 
ekonomiye hazırlık 
yapması, yapay zeka 
ve yazılım sektörünü 
ivedi desteklemesi 
için üniversitelerin 
ilgili bölümlerini 
hızla bu yönde 
eğitim ve araştırma 
yapması için  
destekleyeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı,

Cumhurbaşkanlığı, 
Üniversiteler, 
Hazine ve Maliye 
Bak., Sanayi ve 
Teknoloji Bak., MEB, 
TÜBİTAK

Standart 
Oluşturma, 
İdari Karar, 
Teknolojik 
Uygulama

Ülkemiz dijital ekonominin bir parçası 
olması için yeni yeşeren teknoloji 
ve girişimcilik temelli endüstrisi için 
üniversite-kamu-sanayi iş birliğini 
“Yarına Atılım” programı çerçevesinde 
gerçekleştireceğimiz Ulusal İnovasyon 
Sistemi çerçevesinde hızla tesis 
etmeli ve o endüstrinin rakiplerine 
karşı üstünlük sağlamaları için katkı 
vermelidir. Üniversitelerin yeni planlanan 
yeşil ekonomi için pozisyon alması, 
kısa ve uzun döngülü teknolojiler 
etrafında araştırma yapması, fikri haklar 
üretmesi ve startupların çıkması teşvik 
edilmelidir. Ülkemizdeki dijital dönüşüm 
ve transformasyonu desteklemek 
için yazılım sektörünü ve yapay zekâ 
yetkinliğini artıracak eğitim ve araştırma 
faaliyetlerini hızla gerçekleştirecek 
üniversiteler teşvik edilecektir. 

360
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Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak 
İşlem Türleri Açıklama Süre

(Gün)

Tıp eğitimini 
günün 
şartlarına göre 
iyileştireceğiz,  
mühendislik, 
temel bilimler ve 
sosyal bilimlerle 
yakınsamasını 
destekleyeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı,
YÖK,  Üniversiteler, 
Sağlık Bak., 
Çalışma Bak.

Standart 
Oluşturma, İdari 
Karar, Teknolojik 
Uygulama

Ciddi ve pahalı bir eğitim olan tıp eğitiminin 
kalitesinden ödün vermeyeceğiz. 
Tıp fakültelerinde modern tıp eğitimi 
metodolojilerini, yaşam boyu öğrenme 
prensibini ve hizmet sırasında sağlanan 
bulgularla geri besleme ile gerekli 
iyileştirme ve geliştirmelerin sağlanmasını 
hedefleyeceğiz.  Doktora girişlerinde ALES 
ve TUS uyumsuzluklarını, staj ve uzmanlık 
süreçlerindeki problemleri çözeceğiz. Aile 
hekimliği eğitimini öne çıkaracağız. Uzmanlık 
ile eş zamanlı doktora yapmayı teşvik 
edeceğiz. Üniversite hastanelerinin finansal 
yapılarını iyileştireceğiz, eğitim-araştırma-
hizmet dengesini yeniden kuracağız, öğretim 
üyelerinin bu konularda farklılaşmalarına izin 
vereceğiz ve yoğunlaştığı alanda makul bir 
gelir elde edecek düzenlemeleri sağlayacağız. 
Üniversitenin genel bütçesi içinde dengesizlik 
yaratmamasını sağlayacağız. Tıp eğitimi 
ile mühendislik, temel bilimler ve sosysal 
bilimlerle  yakınsamasını sağlayacağız, 
geleceğin nanoteknoloji, genetik teknoloji, 
sentetik biyoloji, regeneratif tıp, robotik 
uygulamalar, nöroteknoloji ve yapay zeka 
gibi hızla gelişen teknoloji dalgalarının parçası 
olmayı hedefleyeceğiz. 

360

Yurtdışı denklik 
süreçlerini 
kolaylaştıracağız. 

Cumhurbaşkanlığı, 
YÖK

YÖK, ÜAK, 
Üniversiteler

Dijital Proje 
Uygulama, 
Stnadart 
Oluşturma, İdari 
Karar

YÖK ve ÜAK bünyesinde sürdürülen yurtdışı 
denklik ve tanıma süreçlerini iyileştirmek, 
sahtecilik ile doğru başvuruları mağdur 
etmeyecek şekilde mücadele etmek için 
gerekli dijital düzenlemeleri ve yurtdışı 
paydaşlarla dijital bağlantıları tesis edeceğiz. 
Diplomaların, sertifikaların, test sonuçlarının 
blokzincir üzerinden tesisi ile süreci daha 
güvenli hale getireceğiz ve onay sürecini 
hızlandıracağız. 

360

Doçentlik 
sınavındaki 
bürokrasiyi 
kolaylaştıracağız.

YÖK YÖK, ÜAK, 
Üniversiteler 

İdari Karar, 
Dijital Proje 
Oluşturma, 

Akademinin temelini oluşturan doçentlik 
basamağı, kalite bakımından yeniden 
düzenlenecektir. Özerk üniversite sürecinde 
doçentlik başvuru sürecini iyileştireceğiz ve 
sonuç almayı hızlandıracağız. Doçentlik sınav 
sürecinde asgari şartlar ile beraber şeffaf 
ve adil bir değerlendirme sürecini özerk 
üniversite modeli ile teknolojiyide kullanarak 
geliştireceğiz. Ünvanların sadece kadroyu 
veren üniversitede geçerli olacağı bir yapıyı 
hedefleyeceğiz.  

360

Üniversiteleri 
hayat boyu eğitim 
veren kurumlara 
dönüşümünü 
yaygınlaştıracağız.

Cumhurbaşkanlığı, YÖK, Üniversiteler
Standart 
Oluşturma, İdari 
Karar

Küresel süreç bir anlamda üniversitelere 
bir bilinmeze dönük yapılanmayı dikte 
etmektedir. Gelecekte şekillenecek ve 
şu anda bilinmeyen iş kollarına öğrenci 
yetiştirmek gibi zor bir süreci yönetmeleri 
gerekmektedir. Üniversitelerin lisans eğitimi 
sonrasında yüksek lisans ve doktora eğitimi 
ötesinde ileri yaşlara gelmiş mezunlarına 
veya diğer üniversite mezunlarına dönük 
sertifika programları, yüksek lisans programları 
veya eğitim programları oluşturmalarını 
ve  mesleklerinde yenileşmek, mesleklerini 
değiştirmek isteyenler için bir sürekli 
uğrak yeri ve yaşayan bir ekosistem 
olmalarını başarılı örnekleri dikkate alarak 
yaygınlaştıracağız. 

360
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İşlem Türleri Açıklama Süre
(Gün)

Üniversitelerin 
uluslararası öğrenci 
almasını teşvik 
edeceğiz, öğretim 
üyesi almasını 
kolaylaştıracağız. 
Öğrenci değişim 
programlarını 
destekleyeceğiz.  

Cumhurbaşkanlığı,
YÖK, Üniversiteler, 
Dışişleri Bak., Göç 
İdaresi, ÇSGB.

İdari Karar, 
Ekonomik 
Destek, 
Politika 
Geliştirme 

Üniversitelerin uluslararası öğrenci 
almasını ve uluslararası öğrenci için yurt 
içi ve yurt dışında tanıtım faaliyetlerinde 
bulunmasını teşvik edeceğiz. Uluslararası 
öğrenci kabulünde en temel yeterlilik 
testlerini gündeme alacağız. Uluslararası 
öğrencilerin barınma durumlarını 
düzenleyeceğiz, ülkemizde staj veya 
aday çalışma programı kapsamında 
çalışabilmelerine izin verecek mevzuat 
değişikliklerini yapacağız. Yurtdışından 
akademisyenlerin kısa veya uzun 
süreli üniversitelerimizde çalışmasının 
önünü açacağız. Gerekli sosyal 
güvence mekanizmasını sağlayacağız, 
eş ve çocukları için okul ve çalışma 
ortamları için düzenlemeler yapacağız. 
Öğrencilerimizin yabancı üniversitelerde 
Socrates, Erasmus ve UMAP tarzı 
öğrenci değişim programları ile eğitim 
görmesini destekleyeceğiz. 

360

Üniversitelerin 
eğitim ihracatı 
yapmasını, gelişmiş 
veya gelişmekte olan 
bölgelerde dijital 
veya fiziksel kampüs 
açmasını teşvik 
edeceğiz.  

Cumhurbaşkanlığı, YÖK, Üniversiteler, 
Dışişleri Bak.

İdari Karar, 
Ekonomik 
Destek, 
Politika 
Geliştirme 

Üniversitelerin kendi eğitim ve araştırma 
faaliyetlerini dijital olanaklar ile veya 
farklı ülkelerde açacakları kampüslerle 
ihraç etmelerini teşvik edeceğiz. 
Üniversitelerin eğitim ihracatı yapması 
için uluslararası dolaşım, satın alma, 
görevlendirme, dijital teknolojileri 
kullanma çerçevesinde destek ve teşvik 
sağlayacağız.

360



29#egitimindevası

9
0

 v
e
 3

6
0

 G
ü

n
lü

k
 E

yl
e
m

 P
la

n
ı Hedef Sorumlu 

Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak 
İşlem Türleri Açıklama Süre

(Gün)

Üniversitelerde 
girişimcilik 
ve inovasyon 
faaliyetlerini  
destekleyeceğiz. 
Üniversite 
araştırmalarından 
çıkacak derin 
teknolojiler 
için girişimcilik 
fonlarının 
kurulmasına 
katkı vereceğiz. 
Üniversitelerin 
fikri haklar 
sürecini tekrar 
düzenleyeceğiz. 
Üniversitelerimizin 
gelişen teknoloji, 
girişimcilik 
ve araştırma 
bölgelerinde 
olmalarını teşvik 
edeceğiz. 
Üniversitelere 
bağlı 
teknokentlerin 
fiziksel mekandan 
bağımsız 
tanımlamasını 
getireceğiz, 
süreçlerini 
kolaylaştıracağız, 
mâli yapısını 
esnekleştireceğiz. 

Cumhurbaşkanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bak., TÜBİTAK

YÖK, Üniversiteler, 
Sanayi Bak., 
KOSGEB, 
TÜBİTAK, 
TÜRKPATENT, 
Dışişleri Bak.

İdari Karar, 
Ekonomik 
Destek, Politika 
Geliştirme ve 
Uygulama 

Üniversitelerimizin öğrenci, öğretim üyesi ve 
mezun girişimciliklerini artırmaları için teşvikleri 
artıracağız. Tüm üniversite mezunlarımızın belli 
seviyede ingilizce, belli seviyede matematik 
ve belli seviyede bilgisayar programlama 
ve kullanma becerisinde olmaları en temel 
hedefimizdir.  Öğretim üyelerinin şirket 
kurma ve ARGE kuruluşlarında ortak istihdam 
edilmeleri için iyileştirme sağlayacağız. Hangi 
bölümden olursa olsun tüm öğretim üyelerinin 
girişimcilik, yenilikçilik ve dijital dönüşüm 
konularında eğitilmesini ve derslerini yenilikçi 
yöntemler ve içeriklerle işlemelerini teşvik 
edeceğiz. Üniversitelerde girişimcilik ve 
inovasyon içeriğinin müfredatta ağırlığının 
artırılmasını teşvik edeceğiz, farklı dillere 
çevrilerek bölge ülkelerine dönük içeriklerinin 
üretilmesini destekleyeceğiz. Üniversitelerin 
kampüs içi ve yurt içi yaptıkları girişimcilik 
faaliyetlerinin bölge ve ihtiyaç duyan ülkeleri 
de içine alacak şekilde yapılmasını teşvik 
edeceğiz. Üniversite çıktılarının ticarileşmesi 
için patent ve startup sayılarının artırılmasını 
hedefleyeceğiz. Üniversite mâli kaynakları 
ve devlet teşviklerinin girişimcilik fonları 
çerçevesinde değerlendirilmesinin önünü 
açacağız. Kurulacak startupların Avrupa 
Birliği İnovasyon Konseyinin ("EIC") verdiği 
desteklerden sistematik yararlanabilmesi 
için programlar hazılayacağız. Özerk 
üniversite çerçevesinde patent alma, patent 
satma, patent lisanslama konularında 
süreçlerini  serbest ve esnek hale 
getireceğiz. Günümüzde üniversitelerin 
sahip olduğu patentlerin ticarileşme başarısı 
sorgulanmaktadır. Üniversiteler ticarileştirme 
potansiyeli için patent potansiyelini patent 
havuzlarında değerlendirebilmeli ve 
buluşcusuna devir edebilmelidirler. Girişimci 
Üniversite gibi sıralamalarda patent sahibi 
üniversitelerden öte patentin çıkış noktası 
olarak üniversite başarısının değerlendirilmesi 
sağlanacaktır. Üniversitelerin Silikon Vadisi, 
Kore, Çin, Brüksel, Londra, Hindistan, 
Singapur gibi hızla gelişen teknoloji temelli 
ekosistemlerde temsilcilerinin olmasını, 
kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı programları 
açmasını teşvik edeceğiz. Dünyada kurulan 
teknoloji startuplarının üniversitelerimizin 
ismini ve yeteneklerini duyması ve ötesinde iş 
birliğine gitmesi hedefimizdir. Üniversitelere 
bağlı teknokent süreçlerini hem teknokent 
kulanıcıları için hem de teknokentin gelirini 
kullanan üniversiteler için iyileştireceğiz. 
Uzaktan çalışmanın dünya çapında 
yaygınlaştığı günümüzde teknokent kavramını 
fiziksel lokasyondan bağımsız hale getireceğiz.

360

Öğretim 
üyelerinin 
Avrupa Birliğinin 
Araştırma 
Konseyi'nin 
sunduğu prestijli 
projeleri ülkemize 
kazandırmasını 
teşvik edeceğiz.  
Diğer ülkelerde 
kazananların 
projelerini 
ülkemizde 
gerçekleştirmeleri 
için programlar 
ve teşvikler 
düzenleyeceğiz.  

Cumhurbaşkanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bak., TÜBİTAK

YÖK, Üniversiteler

İdari Karar, 
Ekonomik 
Destek, Strateji 
Geliştirme

Akademisyenlerimizin Avrupa Konseyi'nin 
yönettiği Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 
projeleri yanında dünya ekosisteminden 
ARGE projesi alması için gerekli 
programları ve teşvikleri iyileştireceğiz. 
Üniversitelerimizin bir araştırma yeri olarak 
dünya ekosisteminde görülmesi için gerekli 
düzenlemeleri ve kolaylıkları sağlayacağız. 
Avrupa Birliği Araştırma Konseyinin ("ERC") 
verdiği projelerin uygulama yeri olarak 
üniversitelerimizin seçilmesi için teşvik ve 
programları güçlendireceğiz. 

360
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Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak 
İşlem Türleri Açıklama Süre

(Gün)

Üniversitelerin 
sosyal araştırma 
ve faaliyetlerde 
bulunmalarını teşvik 
edeceğiz. 

Cumhurbaşkanlığı, 
TBMM

YÖK, MEB, ÖSYM, 
Çevre ve Şehircilik 
Bak., Sağlık Bak., 
Aile ve Çalışma Bak., 
Tarım ve Ormancılık 
Bak., Kültür ve 
Turizm Bak., 
TÜBİTAK

İdari Karar, 
Politika 
Geliştirme

Üniversitelerin topluma olumlu yaygın 
etkisi olan sosyal projelerini ve çalışmalarını 
teşvik ederek toplum içinde güçsüz olan 
kesimlerin, ülkenin doğal ve kültürel mirasının, 
uluslararası kamuoyunda ülkemizin çıkarlarının 
savunulmasını sağlayacağız, kolaylaştıracağız. 

360

MEB ve 
üniversitelerin 
etkileşiminin 
ve geri bildirim 
mekanizmalarının 
artmasını 
sağlayacağız. 
Liselerin, üniversiteler 
ile etkileşimini 
artıracağız, 
öğrencilerin erken 
aşamada mesleki 
beceri kazanmalarını 
destekleyeceğiz.  

Cumhurbaşkanlığı,
Tüm Bakanlıklar, 
MEB, TOBB, YÖK, 
STK'lar, Üniversiteler

İşbirliği 
oluşturma, 
Strateji 
Geliştirme, 
Politika 
Uygulama 

Millli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve üniversitelerin 
geri beslemeli bir sistem ile çalışmasını 
sağlayacağız. Gençlerin gelecekteki meslek 
seçimlerini kolaylaştıracak ve meslekleri 
tanımalarını sağlayacak bilgilendirme ve saha 
çalışmalarını destekleyeceğiz. Lise sırasında 
öğrencilerin üniversite kampüslerinde ders 
alabilmesini, akademisyenlerin derslerine 
girmelerini, üniversitelerin lise müfredatına 
etkilerini, liselerin yönetiminde akademik 
yöneticilik yapanların dahil olabilmelerini 
destekleyeceğiz. Her üniversite ve fakülte 
ile beraber etkileşimde olabilecek liseleri 
belirleyeceğiz. Örneğin, yeniden tasarlanarak 
açılacak Tarım Liselerinin Ziraat, Veterinerlik, 
Su Ürünleri, Elektronik ve Bilgisayar 
Mühendisliği ve İşletme Fakültelerinden, 
açılacak Teknoloji ve Bilişim Liselerinin  
Elektronik, Bilgisayar, Makina, Genetik ve 
Tıp gibi Fakültelerden, tekrar güncellenerek 
önemi artırılacak Fen Liselerinin Fen-Edebiyat, 
Mühendislik ve Tıp Fakültelerinden, Sosyal 
Bilimler Liselerinin İşletme ve İktisat ve 
Fen-Edebiyat fakültelerinden, yenilecek 
Sağlık Liselerinin Tıp fakültelerinden fayda 
sağlamalarını destekleyeceğiz. Eğitim 
Fakülteleri için ise bazı liselerin uygulama 
lisesi olmasını sağlayacağız. Üniversitelerin 
liselere dönük kredili programlar açmasını, 
labratuvarlarında, "makerspace" ve kuluçka 
merkezi gibi inovasyon merkezlerinde 
yaz okulu gibi programları açmasını teşvik 
edeceğiz.  

360

Bilgiye ulaşmanın ve 
sınırlardan bağımsız 
kitlesel etkileşimin 
öne çıktığı bu 
çağda öne çıkan 
yeni araştırma ve 
eğitim anlayışlarını 
destekleyeceğiz ve 
içselleştireceğiz. 

Cumhurbaşkanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bak., TÜBİTAK

YÖK, Üniversiteler, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bak., BTK

İdari Karar, 
Dijital Proje 
Oluşturma, 

Açık inovasyon, açık veri, açık arşiv, açık ders 
içeriği ve bilim 2.0 gibi bilimsel çalışmayı 
daha kitlesel ve katılımcı yapan anlayışların 
tesis edilmesini sağlayacağız. Ekonomik ve 
toplumsal kalkınma için kaliteli araştırma 
yapabilmeyi ana hedef ve bunun yansıması 
olan dünya üniversite sıralamalarında üst 
sıralarda olabilmeyi de gösterge olarak 
alacağız. Bu doğrultuda açık erişim ve bilim 
sürecini değerlendireceğiz. Bu konuda KVKK’yı 
GDPR ile uyumlu hale getireceğiz.

360

Üniversitelerin 
akademik çıktılarının 
kalitesini artırmak 
için programlar 
oluşturacağız. 

Cumhurbaşkanlığı, 
Üniversiteler

YÖK, Üniversiteler, 
Hazine ve Maliye 
Bak., Dışişleri Bak., 
TÜBİTAK, İçişleri 
Bak.

İdari Karar, 
Standart 
Oluşturma, 
Politika 
Geliştirme

Üniversitelerin yayın kalitesinin artırılması için 
gerekli bütçe, yayın, araştırma ve kişisel gelir 
teşviklerini güçlendireceğiz. Akademisyenlerin 
yurt dışındaki akademisyenlerle ortak 
çalışma yapabilmesi için dolaşım teşviklerini 
sağlayacağız. Bilimsel araştırma ve yayın 
etiğine aykırı sahtecilik içeren eylemleri 
engellemek için sistematik, caydırıcı ve eğitici 
çalışmalar yapacağız.

360

Üniversite 
mezuniyeti sonrası 
işsiz kalmış gençler 
için hızla dünyanın 
ihtiyaç duyduğu 
yetkinlikleride içine 
alan yeniden beceri 
edinme  ("reskilling") 
programlarını 
üniversite 
bünyelerinde açılması 
için programlar 
hazırlayacağız ve 
teşvikler vereceğiz. 

Cumhurbaşkanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bak., Maliye Bak.

YÖK, Üniversiteler, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bak., Hazine ve 
Maliye Bak., Çalışma 
Bak., Meslek 
Kuruluşları

İdari Karar, 
Politika 
Oluşturma

Genç işsizliğinin önüne geçilmesi için hızla 
eylem planlarını devreye sokacağız. Ülkemizin 
yeni nesil dünyada en büyük etkin gücü olan 
genç nufüsun en etkin ve verimli şekilde 
kendi geleceklerine ve ülkemizin ekonomik 
ve toplumsal kalkınmasına dahil olabilmesi 
için daha geniş bir perspektifte  dünyanın 
ve ülkemizin ihtiyaçlarını da içerecek beceri 
kazandırma programlarını Açık Üniversite 
modelini, endüstri destekli mesleki beceri 
geliştirme ve sürekli eğitim programlarını da 
dikkate alarak hızla devreye sokacağız. 

360
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Üniversitelerde 
yabancı dil 
yeterliliğini 
artıracağız. 

Cumhurbaşkanlığı YÖK, ÜAK, 
Üniversiteler

İdari Karar, 
Teknolojik 
Uygulama

Öğrencilerin üniversiteye yabancı dili 
öğrenmiş olarak gelmesini hedefleyeceğiz. 
Yükseköğretim sırasında yabancı dil 
açığını ısrarlı metodlarla gidermeyi 
amaçlayacağız. Yabancı dil yeterlilik 
sınavlarından yararlanacağız. Üniversiteler 
kendi stratejik planları çerçevesinde en 
az bir yabancı dil konusunda yetkinlik 
sağlamaları ölçülecektir. Üniversitelerdeki 
akademisyenlerimizin yabancı dil 
seviyelerinin artırmaları için gerekli 
destekleyici programları da teşvik 
edeceğiz.  

360

Güzel Sanatlar 
Fakültelerinin ve 
Konservatuarlarının 
akademik 
formasyonunu 
yeniden 
yapılandıracağız. 

Cumhurbaşkanlığı

YÖK, ÜAK, 
Üniversiteler, 
Kültür ve Turizm 
Bak., Çevre ve 
Şehircilik Bak.

Yasal 
Düzenlemeler

Dünya'da sanat ve tasarım alanlarındaki 
iddialı eğitim kurumlarındaki hızlı 
dönüşümü dikkate alacağız. Sanatın 
ve tasarımın mühendislik ve temel 
bilimlerle girişimcilik ve inovasyon 
dünyasında yakınsamasını önemsiyoruz. 
Güzel Sanatlar Fakültesi ve 
Konservatuarlarımızda sanat ve tasarım 
eğitimini arzu edilen yere taşınmasını 
sağlayacağız. Öğretim üyelerinin 
unvanlarını sanat üretenler ve bilim 
üretenler açısından düzenleyeceğiz ve 
uluslararası tanınırlığını sağlayacağız. 

360

Eğitim Fakültelerinin 
nicelik ve niteliğini 
düzenleyeceğiz. 

Cumhurbaşkanlığı

YÖK, MEB, Aile ve 
Sosyal Hizmetler 
Bak., Çalışma Bak., 
Hazine ve Maliye 
Bak.

Yasal 
Düzenlemeler, 
Strateji 
Geliştirme

Öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet 
içinde mesleki bilgi ve becerilerini sürekli 
eğitim çerçevesinde günün şartlarına göre 
geliştirmeleri için olanaklar yaratacağız. 
Öğretmen yetiştirme programlarında 
akreditasyon ve kalite göstergelerini 
hedefleyeceğiz. Eğitim fakültelerine 
niteliklerini yükseltmek amacıyla, 
üniversite özerkliklerini gözeterek, çift 
ana dal ve lisansüstü gibi programlarla 
yeniden yapılandırma fırsatları sunacağız. 
Eğitim fakültelerinde araştırma ve yayın 
faaliyetlerini geliştireceğiz.  
Eğitim fakültelerinin yerlerinin, sosyal 
gelişmişliğin eğitimde önemini dikkate 
alarak değerlendireceğiz, öğrencilerin 
uluslararası değişim programlarına 
dahil olmasını artıracağız, ayrıca 
eğitim fakültelerinin çevrelerine sosyal 
sorumluluk projeleri içinde eğitim ve 
öğretim becerilerini de kullanarak yer 
almalarını destekleyeceğiz. 
İstihdam açısından öğretmenlerin 
toplumsal statülerini ve yetkinliklerinin 
artırılmasını sağlayacak çalışmalar 
yapacağız. Öğretmen atamalarında 
mülakatı kaldıracağız. Öğretmenlere 
yönelik ücret politikasını iyileştireceğiz. 
MEB ve eğitim fakülteleri arasında geri 
beslemeli uygulama alanı ve yakın iş birliği 
tesis edeceğiz.

360

Üniversitlerde 
fırsat eşitliğinin 
ve adaletinin 
tam tesisini 
hedefleyeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı, 
TBMM YÖK, MEB, ÖSYM

Strateji 
Geliştirme, 
Teknolojik 
Uygulama, 
İdari 
Düzenleme

ÖSYM sisteminin ülkemizde eşitlik ve 
sosyal adalet sistemine ve ülke barışına 
katkısını da dikkate alarak, sınav sisteminin 
esnek ve stressiz hale gelmesini 
hedefleyeceğiz. Bunun için çoklu sınav, 
açık uçlu sorular, öğretmen notu, yetenek 
ve öğrencinin başarısı ile tasarlanacak geri 
beslemeli bir sistemi getireceğiz. ÖSYM 
başvurularının bedelini ihtiyaç sahiplerinin 
Eğitim Destek Banka Kartına yatıracağız. 
Yenilenmiş üniversiteye giriş sınav sistemi 
yanında özerk üniversite modelinin 
yerleşmesi, fırsat eşitliğinin ve adaletinin 
tam tesisi gibi bir eşgüdümle öğrenci 
yerleştirme ve üniversite sürecini gelişmiş 
ülkeler seviyesine çıkaracağız. 

Süre 
bağımsız
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