
 

 

 

 

 

ÜNİVERSİTELERİMİZİN YÖNETİMİ VE SEÇİMLER 

Demokrasinin zorunlu bir gereği olan ve alternatifi bulunmayan seçim kurumunun, ülkemiz 

koşullarında kimi üniversitelerde bile üniversite camiasını gruplara bölerek kuruma ve dolayısıyla 
ülkeye zarar verdiğine tanık olunmaktadır. Bu olumsuzluğun çözümü ise seçimden vazgeçmekten değil, 

kuralları gereği gibi uygulamaktan geçmektedir. 

Yönetme ve Yönetim 

Kitaplarda yönetme, bir kurumun kaynaklarını (insan kaynakları dahil) doğru biçimde değerlendirerek, 
kurumun en iyi şekilde çalışmasını ve gelişmesini, kurum mensuplarının da memnuniyetini sağlama 

sanatı; yönetim ise yönetme işlevini yürütecek örgüt ,olarak tanımlanır. İyi bir yönetimin bu tanımdaki 
amaçları gerçekleştirecek şekilde örgütlenmesi gerekir. Genel olarak bir yönetimin bu amaçları 

gerçekleştirebilmesi için, 

·Çalışmalarda dogmaların ve çağın gerisinde kalmış uygulamaların değil, her zaman bilimselliğin ve 

akılcılığın rehber edinilmesi (Büyük Atatürk bu gerçeği, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir", sözü ile ifade 
etmiştir), 

·Yönetimin her kademesinde, özellikle de üst kademelerdeki atamalarda liyakatın ve kamu çıkarlarının 
kesinlikle ön planda tutulması, 



·Kaynakların en iyi şekilde değerlendirilerek, daima verimlilik hedefi ile çalışılması, 

·Tarafsızlık, eşitlik ve adalet ilkelerine bağlı olunarak, hem kurumun verimli çalışmasına, hem de 
yetişen gençlere örnek olma yoluyla, geleceğimizin güvencesi olan ulusal birlik ve bütünlüğün 

güçlenmesine ve korunmasına katkıda bulunulması, 

·Devlet sırrı olarak tanımlanabilecek alanlar dışında, her alanda mutlak saydamlık ilkesiyle çalışılması, 

·Kayırmacılık ve ayırımcılık yapılmaması ve yapılmasına izin verilmemesi, 

·Yönetim mevzuatındaki kuralların evrensel insan haklarını ve yukarıdaki ilkeleri uygulamaya teşvik 
edici ve hatta zorlayıcı şekilde düzenlenmesi, 

·Ve nihayet kurallara mutlaka uyulması ve uyulmasının sağlanması, 

·Denetim ve özdenetim sisteminin, atanmış veya seçilmiş birinin görevini gereği gibi yapamaması 
durumunda; sorun yaratmadan kendisini görevden uzaklaştırmaya elverişli olması ,zorunludur. 

Yukarıdaki kısaca açıklanan genel ilkeler tüm kamu ve özel kurumlar, bu arada elbette ki üniversiteler 
için de geçerli ilkelerdir.  

Sosyal Sistemlerde Fizik Yasaları Mantığı 

Burada vurgulamak istediğimiz bir başka önemli ilke "sosyal sistemlerde fizik yasaları mantığı ilkesidir". 
Bilindiği gibi doğal sistemlerde doğanın yasaları ( fizik yasaları) geçerlidir. Örneğin hem dünyadaki 

ormanları hızlı bir şekilde azaltıyor, hem atmosfere yoğun biçimde karbon dioksit gazı yüklüyorsanız, 
fizik yasalarının zorunlu bir sonucu olarak, sera etkisi ile iklim ısınması diye bir felaketin ortaya çıkması 

da kaçınılmaz olacaktır. Bunun gibi sosyal sistemlerde de aynı mantık geçerlidir, ki kurumlar birer 

sosyal sistem, bunların en büyüğü de devlet adı verilen kurumdur. Örneğin kurum olarak, 
ürettiğinizden çok tüketiyor, aradaki açığı borçla kapatıyor; borç olarak aldığınız kaynakları üretken 

yatırımlar yerine tüketime harcıyor ve üretimi artıramıyorsanız, zaman içinde borcunuzun altından 
kalkılamayacak düzeye gelmesi ve iflas etmeniz kaçınılmazdır. Başka türlü olması doğanın yasalarına , 

ya "sosyal sistemlerde fizik yasaları mantığına", aykırıdır. 

Bu düşüncenin uzantısı olarak diyebiliriz ki, bir toplumun kalkınması, mutluluk ve refah düzeyini 

yükseltmesi için üretken olması zorunludur. Üretebilmek için ise, insanların beyin ve kas enerjilerinin 
üretime yönlendirilmesi gerekir. Oysa yönetim sisteminin yeterli ve insan ilişkilerinin iyi olmadığı; 

toplumun çeşitli nedenlerle birbirine hasım gruplara bölündüğü; ailede, mahallede, çalışılan veya 

eğitim yapılan kurumlarda birçok kimsenin birbiriyle selamlaşmadığı ya da zoraki selamlaştığı, kavgalı 
olduğu, deyim yerinde ise itişip kakıştığı, değer yargılarının büyük ölçüde çürüdüğü toplumlarda, insan 

enerjisinin ne kadarı üretime dönüştürülebilir ki ? Demek oluyor ki, her şeyden önce insan ilişkilerimizi 
düzeltmek ve geliştirmek zorundayız. İnsan ilişkilerinin düzelmesi ise kaliteli ve yeterli eğitimin 

yanında; ancak yaşamın her alanının sağlıklı kurallarla düzenlenip, başta yönetenler olmak üzere, 

herkesin kurallara uyması yoluyla sağlanabilir. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Sayın A. Necdet Sezer'in 
Büyük Millet Meclisinin 2000 yasama yılını açarken yaptığı konuşmada söylediği şu sözler çok anlamlı 

ve yol göstericidir. 

"Türkiye'nin kimi sorunlarının temelinde kurallara uymamak ve kurumsallaşamamak yatmaktadır. 

Kuralların yönetilenler için olduğu, yönetenlerin kurallara uymama özgürlüğü bulunduğu anlayışı, 
birçok sorunun kaynağıdır. Sonuçta demokratik yaşam, kurallara uymama özgürlüğü kazanma yarışına 

dönüşmektedir. Yolsuzluktan kayırmacılığa, trafikten organize suç olgusuna kadar, birçok aksaklığın 
arkasındaki temel nedenlerden biri budur. O nedenle yönetim sorumluluğu üstlenenlerin öncelikle, 

kurallara uyma ve uyulmasını gözetme konusundaki duyarlılıkları büyük önem taşımaktadır". 



Toplumumuzda insan ilişkilerinin normal seyretmediğini dışarıdan bakanlar da görmektedirler. 09 Eylül 

2001 tarihli Milliyet Gazetesinde OECD tarafından hazırlanmış ve "Türkler Kavgacı" başlıklı rapor, bu 

açıdan ibret verici bir belgedir. 

Rektörlük Seçimleri 

Sık sık ifade edildiği gibi, üniversiteler bir ülkenin beyni konumundaki kurumlardır. Çünkü ulusun ve 

ülkenin kaderini elinde tutan ve tutacak olan bireyler esas olarak üniversitelerde yetişmektedirler. 
Ayrıca üniversiteler bilimsel gerçeklerin aranıp bulunması ve ulusun ve insanlığın hizmetine sunulması 

gibi çok yüce bir hizmeti verme sorumluluğunu da taşımaktadırlar. Anayasanın 130. maddesi ile 

Yükseköğretim Kanunun 4. maddesindeki ifadeler de bu gerçeği ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, 
her kurumda olduğu gibi, üniversitelerde de yönetim örgütleri üniversitelerin kendi beyni niteliğini 

taşımaktadırlar. Bu nedenle, bir üniversitenin yönetimindeki sağlıklı yapılanma üniversitenin 
etkinliklerini ne kadar olumlu etkiliyorsa; aksamalar ve yetersizlikler de o ölçüde olumsuz olarak 

etkileyecektir. 

Kamu yönetimi sistemimizde iyileştirme gereği ve arayışı 8.Beş Yıllık Kalkınma Planında da kabul 

edilmiş ve plan çalışmaları içinde yerini almıştır. Üniversitelerimizde de, yönetim sisteminin çalışanları, 
üniversitelerin öğrencilerini ve toplumu memnun edecek kusursuzlukta işlemediği bir gerçektir ve bu 

durum çeşitli çevreler tarafından zaman zaman dile getirilmektedir. Şüphesiz bu durum mevzuat 
yetersizliklerinden daha çok, ülkemizde yaygın olan uygulama sakatlıklarından kaynaklanmaktadır.  

Mevcut sistemde bir üniversitenin yönetiminde en çok söz ve yetki sahibi olan makam rektörlük 
makamıdır. Bu nedenle rektörlük makamının doldurulmasında gösterilecek titizlik ve sağlanacak başarı, 

diğer yönetim kademelerinin oluşturulmasında ve bütünüyle üniversitenin yönetiminde kilit rolü 

oynamaktadır. 

Rektörlük makamı mevcut mevzuata göre yarı seçim, yarı atama olarak nitelendirilebilecek bir usulle 
doldurulmaktadır. Bilindiği üzere, 2547 Sayılı Kanunun değişik 13a maddesine göre, üniversitenin 

kadrolu öğretim üyeleri tarafından, profesör unvanına sahip talipler arasından 6 aday adayı seçilmekte; 

Yükseköğretim Kurulu bu sayıyı 3'e indirerek Cumhurbaşkanına sunmakta, Cumhurbaşkanı da bu üç 
adaydan birini Rektör olarak atamaktadır. Öğretim üyeleri aday adaylarını gizli oyla seçmektedirler. 

Seçim , yönetilenlerin iradesinin yönetime yansıyabilmesi için demokrasinin zorunlu bir gereğidir. 

Bugüne kadar bunun bir alternatifi de bulunamamıştır. Önemli sayılan seçimlerin gizli oyla yapılmasının 

ise yine önemli bir gerekçesi vardır: Toplumda veya kurumlarda gruplaşmaları, hizipleşmeleri, 
bölünmeleri engellemek. Gelişmiş toplumlarda seçimin gizlilik kuralına saygı duyulmakta ve bu kuralın 

ihlal edilmemesi için çaba gösterilmektedir. Bu noktada unutmadığım anılarımdan birini değerli 
okuyucularla paylaşmak isterim. Çok uzun yıllar önce, İsviçre'de geçen üniversite öğrenciliğim 

sırasında, bir genel seçim sonrasında, samimi görüştüğüm bir İsviçreli sınıf arkadaşıma hangi partiye 
oy verdiği gibi bir soru yöneltmiştim. Arkadaşım, "çok ayıp, seçim gizli oyla yapılıyor; bu soruyu sen 

sormamış ol, ben de duymamış olayım" diye çıkışarak, beni utandırmıştı. 

Kendi toplumumuzda ise , gizli oyla yapılması gereken seçimlerde , seçimlerin gizliliği rahatça ihlal 

edilebilmekte, birer bilim yuvası olan üniversitelerimizin kimilerinde rektörlük seçimi öncesinde parti 
ocakları gibi gruplar oluşmakta, propagandalar yapılmakta ve üniversite camiasının bütünlüğü 

bozulabilmektedır. Daha üzücü olanı ise, bu bozulmanın geçici olmayıp, seçim sonrasında da 

çoğunlukla devam etmesidir. Bana oy veren-vermeyen, benim oy verdiğim-vermediğim, bizim grup-
onların grupu gibi sloganlarla bozulan bütünlük elbette ki üniversiteye, dolayısıyla da ülkeye büyük 

zararlar vermektedir. Üniversite çalışanları daha kaliteli eğitim, ulus ve insanlık için bilim ve teknoloji 
üretimi yoluyla daha çok hizmet vermek amacıyla harcayacakları zamanın ve enerjinin önemli bir 

kısmını bölünmenin yarattığı sürtüşmelere, çatışmalara harcamaktadırlar. Ayrıca bölünmenin yarattığı 

huzursuzluk, psikolojik açıdan da zaten insanların verimini düşürmektedir. Bu durumun sonucu olan bir 
başka önemli olumsuzluk da, yönetim görevlerinin dağıtımında, hatta personel atamalarında liyakatın 

geri plana itilerek, tarafkirliğin ve kayırmacılığın ön plana çıkarılmasıdır ki, ülkeye uzun vadede bundan 
daha fazla zarar verebilecek bir başka uygulama düşünülemez.  



Üniversitelerimizin tümünde bu tür olumsuzlukların yaşandığını söylemek elbet de yanlış olur. Yukarıda 

sıralanan olumsuzlukları önleyecek çabalar içinde olan üniversitelerimiz olduğu gibi, bu olumsuzlukların 

değişik boyutlarda yaşandığı üniversitelerimiz de maalesef bulunmaktadır. Önemli olan bu 
olumsuzlukların hiç bir üniversitemizde yaşanmamasıdır. Üniversiteler yalnızca kendi bünyelerindeki 

insanların verimliliğini ve mutluluğunu önleyecek her türlü olumsuzluğu engellemekle değil, her alanda 
toplumun diğer kesimlerine iyi örnek olmakla da yükümlü kurumlardır. 

Üniversitelerimizde, özellikle rektörlük seçimlerinde gözetilmesinin yararlı olacağına inandığımız bazı 
hususlar aşağıya kaydedilmiştir. 

·Adaylar seçim öncesinde gruplar halinde öğretim üyelerini, hatta kimi adaylar yandaş partilerin il 

teşkilatlarını da arkalarına alarak, propaganda faaliyeti yürütmemeli. Yüksek düzeyde birer bilim yuvası 

olan üniversitelerin yapısına ve özüne bu tür faaliyetler zarar vermektedir. Buna karşılık rektör adayları 
özgeçmişlerini, yaptıklarını ve seçildikleri takdirde neler yapacaklarını anlatan birer yazılı belge 

hazırlayıp, bunu öğretim üyelerine dağıtabilirler. 

·Aşırı politize olmuş, ya da politik görüşlerini görevine karıştırmayı alışkanlık haline getirmiş kimselerle , 

belli etkiler altında şartlanarak bilimsel nesnellikten uzaklaşmış kimseler rektörlük görevine talip 
olmamalıdırlar. Çünkü bu durumda olan kimselerin tarafsızlık, eşitlik ve adalet ilkelerini uygulamaları 

beklenemez. 

·Üniversite öğretim üyeleri de oylarını kullanırken, kamu yararını ve üniversitenin geleceğini, hatta 

kendi gerçek çıkarlarını da gözeterek; adayları araştırıp, liyakat bakımından en üst düzeyde olanı tercih 
etmelidirler. Çünkü her öğretim üyesinin gerçek çıkarı da, uzun vadede gelişmiş ve iyi çalışan bir 

üniversitenin mensubu olmaktan geçmektedir. 

·Hiç kimse gizli oyunu açıklamak zorunda değildir; açıklamaya da zorlanmamalıdır. Oy pusulaları ve 

seçimin uygulanma şekli de kimin kime oy verdiğini kesinlikle belli etmeyecek biçimde düzenlenmelidir. 

·Somut bazı gerekçeler bulunmadıkça, Yükseköğretim Kurulunun ve Cumhurbaşkanının tercihlerinde, 
üniversiteden yüksek sayıda oy almış adayların önüne çok daha az sayıda oy almış adayların 

geçmemesi gerekir. Her ne kadar böyle bir tercih yasanın lafzına aykırı düşmemekte ise de, kamu 

vicdanını rahatsız ettiği bilinmektedir. 

·Seçim sonrasında, seçimde birbirine rakip olmuş adaylar da dahil, bütün öğretim üyeleri demokrasinin 
gereği olan bu mücadeleyi seçim sandığında unutup; üniversiteye en iyi hizmeti verme amacında 

birleşip bütünleşmelidirler. 

Yakın gelecekte rektör seçimi yapacak olan üniversitelerimize başarı dileklerimizle..... 

Prof. Dr. Yusuf Tatar 
AİBÜ Rektör Danışmanı ve  

Bolu MYO Müdürü - Bolu 

 


