
TÜRKER KURT

KASIM 2015  SAYI: 137ANALİZ 

YÜKSEKÖĞRETİMİN YÖNETİMİNDE 

MÜTEVELLİ HEYETLERİ





KASIM 2015  SAYI: 137ANALİZ 

TÜRKER KURT

YÜKSEKÖĞRETİMİN YÖNETİMİNDE  

MÜTEVELLİ HEYETLERİ

Katkıda Bulunanlar
BEKIR S. GÜR VE ZAFER ÇELIK



COPYRIGHT © 2015
Bu yayının tüm hakları SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum 
Araştırmaları Vakfı’na aittir. SETA’nın izni olmaksızın yayının 
tümünün veya bir kısmının elektronik veya mekanik (fotokopi, 
kayıt ve bilgi depolama, vd.) yollarla basımı, yayını, çoğaltılması 
veya dağıtımı yapılamaz. Kaynak göstermek suretiyle alıntı 
yapılabilir.

Uygulama.: Erkan Söğüt
Baskı.: Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık A.Ş., İstanbul

SETA | SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI
Nenehatun Caddesi No: 66 GOP Çankaya 06700 Ankara TÜRKİYE
Tel:+90 312.551 21 00 | Faks :+90 312.551 21 90
www.setav.org | info@setav.org | @setavakfi

SETA | Washington D.C. 
1025 Connecticut Avenue, N.W., Suite 1106 
Washington, D.C., 20036 USA
Tel: 202-223-9885 | Faks: 202-223-6099
www.setadc.org | info@setadc.org | @setadc

SETA | Kahire
21 Fahmi Street Bab al Luq Abdeen Flat No 19 Cairo MISIR
Tel: 00202 279 56866 | 00202 279 56985 | @setakahire

SETA | İstanbul
Defterdar Mh. Savaklar Cd. Ayvansaray Kavşağı No: 41-43
Eyüp İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 395 11 00 | Faks: +90 212 395 11 11



5s e t a v . o r g

YÜKSEKÖĞRETİMİN YÖNETİMİNDE MÜTEVELLİ HEYETLERİ

İÇİNDEKİLER

ÖZET  7

GIRIŞ  9

DÜNYA YÜKSEKÖĞRETIM SISTEMLERININ YÖNETIMINDE YAŞANAN DÖNÜŞÜM  10

DÜNYADA ÜNIVERSITE MÜTEVELLI HEYETLERI  12

MÜTEVELLI HEYETLERININ GÖREVLERI  16

MÜTEVELLI HEYETLERININ YAPISI VE ÜYE KOMPOZISYONLARI  19

TÜRKIYE YÜKSEKÖĞRETIMINDE MÜTEVELLI HEYETLERI  21

VAKIF YÜKSEKÖĞRETIM KURUMLARININ YÖNETIMI  21

DEVLET ÜNIVERSITELERINDE MÜTEVELLI HEYETI KURMA ÇALIŞMALARI  22

SONUÇ VE ÖNERILER  25

KAYNAKÇA  28



6

ANALİZ 

s e t a v . o r g

YAZAR HAKKINDA

Türker KURT
Yüksek lisans ve doktorasını Gazi Üniversitesi’nde eğitim yönetimi ve denetimi alanında 
yapmıştır. 2012-2013 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında danışman 
olarak çalışmıştır. 2013-2014 yılları arasında Wisconsin-Madison Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Eğitim Liderliği ve Politika Analizi bölümünde misafir öğretim üyesi olarak 
bulunmuştur. Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünde 
öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.



7s e t a v . o r g

YÜKSEKÖĞRETİMİN YÖNETİMİNDE MÜTEVELLİ HEYETLERİ

Bu çalışmada, dünyanın gelişmiş üniversitelerinde yaygın olarak uygulan-
makta olan yöneticiler kurulu veya Türkiye’de bilinen adıyla mütevelli heyeti siste-
mi ele alınmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle mütevelli heyetleri benzeri yapıla-
rın dünya yükseköğretim sistemlerinde nasıl bir işleve, göreve, sorumluluğa sahip 
olduğu, bu heyetlerin üyelerinin kimlerden oluştuğu, nasıl seçildiği gibi hususlar 
tartışılmıştır. Bu konuları takiben Türkiye’de mütevelli heyetlerinin tarihi, rolleri 
ve işleyişleri ele alınmıştır.

Yükseköğretimin yönetimi konusu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
üzerinde en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu süreçte birçok ülke 
kendi yapısal, ekonomik ve kültürel özelliklerine göre yükseköğretim sistemlerin-
de reformlar gerçekleştirme gayreti içine girmişlerdir. Farklı ülkelerde gerçekleşti-
rilen bu reformların en önemli ortak yanlarından biri, üniversitenin yönetiminde 
dış katılımcıların rolünün artırılmasıdır. 

Üniversitelerin karşı karşıya olduğu sorunlar ve talepler göz önüne alındı-
ğında, üniversite yönetimlerinin sadece akademisyenler tarafından kendi içine 
kapalı bir şekilde gerçekleştirilmesi artık oldukça zorlaşmıştır. Buna ilave olarak 
faaliyetleri tüm toplumu etkileyen ve halen büyük ölçüde kamusal kaynaklarla 
finanse edilen üniversitelerin hesap verebilir olması da beklenmektedir. Bu anlam-
da üniversitelerin yönetimine üniversite dışından toplum temsilcilerinin katılımı 
kaçınılmaz hale gelmektedir. Farklı ülkelerde gerçekleştirilen yükseköğretim re-
formlarının da en önemli ortak yanlarından biri, üniversitenin yönetiminde dış 
katılımcıların rolünün artırılmasıdır. Dış katılımcıların üniversite yönetiminde söz 
sahibi olması ise mütevelli heyetleri gibi yapılar ile mümkün olmaktadır. Dünyada 
bu konuya ilişkin tartışma, üniversitelerin yönetiminde iş adamları veya toplumun 
başka kesimlerinden temsilciler olmalı mı, olmamalı mı? sorusunun çok ötesine git-
miş, bu tür yapıların nasıl daha etkili olabileceği üzerine yönelmiştir.

ÖZET

Bu çalışmada, 
mütevelli heyetleri 
ve benzeri 
yapıların dünyada 
ve Türkiye’de 
yükseköğretim 
sistemlerinde nasıl 
bir işleve, göreve, 
sorumluluğa 
sahip olduğu, 
bu heyetlerin 
üyelerinin 
kimlerden oluştuğu, 
nasıl seçildiği 
gibi hususlar 
tartışılmıştır. 
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Türkiye’de mütevelli heyeti sistemi ilk olarak 1959 yılında özel bir kanunla 
kurulan ODTÜ’de uygulanmıştır. 12 Eylül darbesi ile mütevelli heyeti sistemi 
kaldırılmış ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda mütevelli heyetlerine yer 
verilmemiştir. Bununla birlikte Türkiye’de mütevelli sistemi 1984 yılında bir vakıf 
üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi’nin kurulmasıyla yeniden uygulanmaya baş-
lanmıştır. Mütevelli sistemi 1992 yılında itibaren kurulmaya başlanan yeni vakıf 
üniversitelerinde de en üst yönetsel organ olarak yerini almıştır.

Yükseköğretimin yönetiminde dünya genelindeki uygulamalara bakıldığın-
da, kamu üniversiteleri ve özel üniversitelerin mütevelli heyeti, rektör, üniversite 
yönetim kurulu ve akademik senatoyu içine alan temel otorite yapılarına sahip ol-
dukları görülmektedir. Bu yapılardan “mütevelli heyeti”, dünyadaki gelişmiş üni-
versite sistemlerine bakıldığında, üniversite yönetimindeki en köklü ve yaygın yö-
netim yapısı olarak yer almakta ve sorumlulukları ve yetkileri göz önüne alınarak 
modern üniversitenin en güçlü yönetim aracı olarak nitelendirilmektedir. Buna 
karşılık mütevelli heyetleri ülkemizde özel üniversitelerin yönetiminde “mütevelli 
heyeti” olarak yer almaktayken, devlet üniversitelerinde böyle bir yönetsel organ 
bulunmamaktadır. Bunun bir sonucu olarak Türkiye’de üniversitelerin mevcut ya-
pısı, üniversitelerin yönetiminde üniversite dışı kesimlerin taleplerini iletmesini 
engellemektedir. Üniversitelerin, öğretim üyelerinden oluşan ve dış paydaşların 
katılımının olmadığı senato ve üniversite yönetim kurulu tarafından yönetilmesi; 
üniversiteleri toplumsal taleplere karşı duyarsız, esnek olmayan, değişmeye isteksiz 
ve hesap verebilir olmayan yapılar haline getirmektedir. 

Dünya tecrübesi de dikkate alındığında, mütevelli heyetlerinin, üniversitele-
rin bir yandan özerkliğini geliştirecek bir unsur iken diğer yandan üniversitelerin 
toplum ile yakınlaşmasını sağlayacak ve onları topluma daha hesap verebilir hale 
getirecek bir yapı olduğu söylenebilir. Dahası, Türkiye özelinde, mütevelli heye-
tinin rektörü belirlemesi, rektör seçim sürecinde tecrübe edilen sorunları önemli 
ölçüde çözmesi beklenmektedir. Mevcut sistemde rektör ağırlıklı olan üniversite 
yönetimi, mütevelli heyetleri aracılığıyla daha demokratik ve hesap verebilir bir 
yapıya dönüşebilir. Yönetici kurul sistemi aynı zamanda YÖK’e yönelik aşırı mer-
keziyetçilik eleştirilerinin son bulmasına ve daha ademimerkeziyetçi bir sistemin 
kurulmasına katkı sağlayabilir. Dolayısıyla yönetici kurulların, Türkiye’de üniver-
siteler için yıllardır dile getirilen özerk ve hesap verebilir olma ve üniversitelerin 
toplum ve ekonomi çevreleri ile işbirliğinin artırılması taleplerinin karşılanmasına 
önemli katkı sağlama potansiyeline sahip olduğu söylenebilir.
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ları tartışılmıştır. Dahası, bu tartışmalar, dünya 
genelinde yükseköğretimde yaşanan tecrübeler 
ve dünya yükseköğretim sistemlerinin geçirdiği 
dönüşümler dikkate alınmadan gerçekleşmiştir. 
Yükseköğretim reformu tartışılırken dünyadaki 
uygulamaları ve gelişmeleri takip etmek, daha 
etkin ve verimli bir reform çalışması için önem 
arz etmektedir. Çalışma tam da bu noktada Tür-
kiye’deki yükseköğretim reformu tartışmalarında 
genellikle eksik kalan taraf olan dünya yükseköğ-
retim sistemlerinin yönetimine odaklanmaktadır. 

Yükseköğretimin yönetimine ilişkin olarak 
dünyanın farklı ülkeleri göz önüne alındığında, 
her ülkenin kendi koşullarına göre yükseköğretim 
sistemlerini oluşturduğu ve reformlar gerçekleştir-
diği görülmektedir. Üniversitelerin yönetiminde 
hükümetler ve bakanlıklar, üniversite ile devlet 
arasındaki aracı kuruluşlar (YÖK gibi), kalite gü-
vence ajansları, istatistik ajansları, öğrenci ölçme 
kurumları, rektörler konferansı, mütevelli heyeti, 
rektör ve senato gibi kurum ve kişiler çeşitli düzey-
lerde sorumludur. Dolayısıyla yükseköğretim sis-
temlerinin yönetiminin, çok katmanlı ve karmaşık 
bir yapıya sahip olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu 
nedenle çok boyutlu yapıyı daha anlaşılır kılmak 
için yükseköğretim sistemlerinin yönetiminin iki 
kategoriye ayrılarak incelenebileceği belirtilmiştir 
(Çelik ve Gür, 2014).

Bunlardan birincisi, bir bütün olarak yük-
seköğretim sisteminin üst yönetimidir. Yük-
seköğretim üst yönetimi ile sistemi bir bütün 
olarak düzenleyen, kurumlara yön veren ve 
kurumlar arası koordinasyon sağlayan şemsiye 
yapı ve yapılar ifade edilmektedir. Yükseköğre-
tim kurumlarının bağlı olduğu bakanlıklar veya 
YÖK gibi merkezi üst kurullar birinci tür yapı-
lara örnek olarak verilebilir. 

İkincisi ise, yükseköğretim kurumlarının 
yönetimidir. Bu tür yönetsel organlar üniversite 
kapsamındaki yönetim organları olan mütevel-
li heyeti, rektör ve senatodur. Yükseköğretimin 
yönetimindeki bu çok boyutlu ve karmaşık yapı 
aynı zamanda yükseköğretim sistemlerine ilişkin 

GİRİŞ
Yükseköğretim yönetimi tüm dünyada yoğun 
bir şekilde tartışılmaktadır. Türkiye’de de yükse-
köğretim sisteminin bir reforma ihtiyaç duyduğu 
sıklıkla ifade edilmektedir. Zaman zaman reform 
çalışmaları yapılmakta ve yükseköğretim kanun 
taslakları hazırlanmaktadır. Birkaç yıl öncesin-
de yükseköğretim reformu kamuoyunda yoğun 
bir şekilde tartışılmış, Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK), 2011-2013 yılları arasında öğretim üye-
leri, rektörler ve sivil toplum kuruluşları dahil 
çeşitli paydaşların görüşlerini almış ve yeni bir 
yükseköğretim yasa taslağı hazırlamıştır. Hazırla-
nan yasa taslağı Kasım 2012’de kamuoyuna açık-
lanmıştır. Bu taslak, Ocak 2013 tarihinde YÖK 
tarafından Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) ile-
tilmiştir (YÖK, 2013). Ancak, taslak üzerinde 
herhangi bir çalışma yapılmamış ve yükseköğre-
tim reformu girişimi henüz gerçekleşmemiştir. 

Yükseköğretim sisteminin yaşadığı büyüme 
ve karşılaştığı güçlük ve sorunlar dikkate alındı-
ğında, yükseköğretim reformunun tekrar Türki-
ye’nin gündemine gelmesi beklenmektedir. Türki-
ye’deki her reform tartışmasında öncelikli olarak, 
rektörün nasıl seçileceği, YÖK’ün ya da yerine 
kurulması planlanan benzeri kurumun üyelerinin 
nasıl belirleneceği ve kimlerden oluşacağı husus-
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tartışma veya uzlaşmazlıkların da kaynağını oluş-
turmaktadır. Üniversitelerin yönetimine ilişkin 
yetki ve sorumlulukların bu yapılar arasında da-
ğılımı veya bu tür yapılarda kimlerin yer alacağı 
gibi konular çok ciddi tartışmalara yol açmakta-
dır. Bu kapsamda ülkeler arasında yükseköğretim 
sistemlerindeki merkezi otoritenin müdahalesi-
nin sınırları, aracı kurumların düzenleyici yetki-
leri ve üniversitenin özerkliği açılarından farklı-
laşmalar ortaya çıkmaktadır (Çelik ve Gür, 2014; 
Kurt, 2015). Bu çalışmada ele alınan yöneticiler 
kurulu veya ülkemizde daha bilindik adıyla mü-
tevelli heyetleri konusu üniversite düzeyinde yö-
netim ile ilgilidir. Dolayısıyla bu çalışma kapsa-
mında ele alınan mütevelli heyeti benzeri yapılar 
tartışılırken büyük ölçüde üniversitelerin yöneti-
mi ile sınırlı kalınmıştır.

Üniversite yönetiminde yer alan heyet/ku-
rul benzeri yapılar, farklı ülke örneklerinde, hat-
ta aynı ülkede dahi, farklı isimlerle anılmaktadır. 
Mütevelli heyeti, yöneticiler kurulu, vekiller he-
yeti vb. yapılar, ülkeden ülkeye hatta ülke içinde 
bile temel görev ve sorumluluklarında farklılaş-
malar olsa bile benzer işlevlere sahiptir. Bun-
dan dolayı, bu çalışmada kavram karmaşasını 
engellemek için üniversite yönetiminde benzer 
işlevlere sahip olan bu yapıları –aralarındaki tüm 
farklılıkları dikkate alarak– Türkiye’de yaygın bir 
şekilde kullanılan mütevelli heyeti kavramı ile 
tanımlamak tercih edilmiştir.

Dünyada üniversite yönetiminin nasıl ger-
çekleştiğini açıklamaya yönelik bu çalışma ilk ola-
rak mütevelli heyeti benzeri yapıların temel işlev, 
görev ve sorumluluklarını tartışılmıştır.. Ardın-
dan, bu yapıların üyelerinin kimlerden oluştuğu, 
nasıl seçildiği gibi hususlar ele alınmıştır. Daha 
sonra Türkiye’de mütevelli heyetlerinin tarihi 
tartışılmış, bu kurulların rolleri ve işleyişleri ele 
alınmıştır. Bunlara ilave olarak 2012 yılında YÖK 
tarafından hazırlanan yasa taslağında önerilen 
üniversite konseyinin görev ve sorumlulukları, 
yapısı ve üye kompozisyonu gibi hususlar ulus-
lararası tecrübeler ekseninde değerlendirilmiştir. 

Son olarak, Türkiye’de yükseköğretimin reformu-
na yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.

DÜNYA YÜKSEKÖĞRETİM 
SİSTEMLERİNİN 
YÖNETİMİNDE YAŞANAN 
DÖNÜŞÜM
Üniversite yönetimlerinin nasıl şekillendiği, önce-
likli olarak üniversitenin içinde bulunduğu top-
lum ve ekonomideki dönüşümler ile yakından 
ilişkilidir. Üniversiteler toplumdaki değişimlerden 
yalıtılmış değildirler. Günümüzde üniversiteler-
den, ileri eğitim ve araştırma kurumları olarak, bil-
gi ekonomisinin gelişiminde temel ve anlamlı role 
sahip olması ve halen büyük ölçüde bağımlı oldu-
ğu kamusal kaynakları daha etkili, verimli, şeffaf 
bir şekilde kullanması ve hesap verebilir olması 
beklenmektedir (Bargh, Scott ve Smith, 1996). 

Günümüzde üniversiteler eğitim, araştırma 
ve topluma hizmet olmak üzere üç temel alan-
da faaliyetlerini sürdürmekle birlikte birçok yeni 
talep ve beklentiyle de karşı karşıyadır (Günay 
ve Günay, 2011). Üniversitelerden eğitim kali-
tesini artırmaları, programların çeşitliliğini ve 
esnekliğini sağlamaları, yaşam boyu öğrenme ve 
uzaktan eğitim olanakları sunmaları, teknolojik 
yenilikleri eğitim ve araştırma süreçlerine yansıt-
maları, girişimci faaliyetleri artırmaları ve daha 
hesap verebilir olmaları gibi beklentiler gün geç-
tikçe artmaktadır. Diğer yandan yükseköğreti-
min kitleselleşmesi ile her geçen yıl daha geniş 
bir kitlenin yükseköğretime dahil olmasının bu 
baskıların artarak devam etmesine neden olaca-
ğına dikkat çekilmektedir (Çetinsaya, 2014).

Yükseköğretim sistemlerini önemli derecede 
etkileyen gelişmelerden biri 1980’lerden itibaren 
yükseköğretimdeki öğrenci sayılarının hızlı artışı 
ve yeni üniversitelerin açılmasıdır (Bargh, Scott 
ve Smith, 1996). Artan talep ile birlikte birçok 
ülkede yükseköğretim sistemleri çağın nüfusu-
nun yarısından fazlasına hizmet sunan evrensel 
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bir biçim almıştır. Bu artış ise doğrudan daha 
fazla kaynak ihtiyacına neden olmuştur. Buna 
ilaveten, kamu yönetimi anlayışında yaşanan de-
ğişim ve uluslararası rekabetin artması gibi hu-
suslar da yükseköğretimin yönetiminde değişime 
neden olmuştur (Çelik ve Gür, 2014). Tüm bu 
hususlar, üniversitelerin yönetimi, örgütlenmesi 
ve finansmanı konularında tüm dünyada yoğun 
bir değişim yaşanmasına neden olmaktadır. 

Bleiklie ve Kogan (2007) yükseköğretimin 
yönetimindeki bu değişimi “akademisyenler 
cumhuriyeti”nden (republic of scholars) “paydaş 
üniversite”ye (stakeholder university) doğru bir 
hareket olarak tanımlamaktadır. Yakın geçmişe 
kadar üniversite yönetimi ve karar alma süreç-
lerinde bağımsız akademisyenlerin meslektaş 
kararları esas iken, günümüzde toplumun ve 
paydaşların çıkarlarını karşılamayı temel görevi 
olarak gören profesyonel yönetim anlayışı esas-
tır. 1970’lere kadar üniversitelerin çoğu meslek-
taş üniversite yönetimi modeline uygun olarak 
yapılandırılmıştır. Kamudan yüksek miktarda 
ödenek alınan bu dönem üniversiteler için al-
tın çağ olarak nitelendirilmektedir. Ancak bu 
model, güncel değişimlerden sonra yetersiz hale 
gelmeye başlamış ve yoğun bir eleştiriye tabi 
tutulmuştur. Çünkü bu yönetim yaklaşımının 
dışsal değişime yönelik olarak esnek olmadığı, 
paydaşların değişen taleplerine yavaş adapte ol-
duğu ve kamusal kaynakların yeterince hesap 
verebilir bir şekilde kullanılmadığı, üniversite 
dışı temsilcilerin üniversitelerde temsil edilme-
diği için toplumun ihtiyaçlarına cevap vereme-
diği ve daha içe kapanık bir yapıya sahip olduğu 
düşünülmektedir (Farnham, 1999; Saint, 2009). 
Bu nedenle üniversitelerin geleneksel yönetim 
anlayışıyla değişen dünya koşullarına ayak uy-
durmasının güç olduğu ve özellikle finansman 
açısından zorlanacağı belirtilmektedir (CHEPS, 
2010; Kurt ve Gümüş, 2015). Değişen dünyaya 
ayak uydurmak, üniversiteyi dışarıya kapalı tu-
tan aşırı bürokratik ve hiyerarşik örgüt yapısın-
dan uzaklaştırmak için, üniversite yönetim an-

layışının değişmesi gerektiği ifade edilmektedir 
(Greenwood ve Lewin, 2003).

Yükseköğretimin yönetimindeki yeni anlayış, 
bir yandan, üniversite düzeyinde mütevelli heyeti 
gibi yönetsel organların güçlerini artırmayı, diğer 
yandan da üniversiteyi yöneten veya denetleyen bu 
tür üst kurullarda üniversite dışından kişilerin yer 
alması gerektiğini vurgulamaktadır. Böylece, üni-
versite dışı unsurların üniversite yönetimine katı-
lımı söz konusu olmakta ve bunun sonucu olarak 
dışsal taleplerin üniversite yönetimindeki ağırlığı 
ve etkisi artmaktadır. Bu süreçte akademisyenler-
den oluşan senatoların yönetim sürecindeki gücü, 
büyük ölçüde akademik konularla sınırlandığı 
için görece azalmaktadır. Üniversite yönetiminde 
dış temsilcilerin varlığı, üniversitenin ekonomi 
ve toplum ile bağını güçlendirmekte, daha fazla 
kaynak elde etmesine ve sosyal gelişimine katkı 
sağlamaktadır (Eurydice, 2000). Dış temsilcilerin 
varlığı, dış talepleri merkeze alıp akademik çıkar-
ları dışlama anlamına gelmemektedir. Bu süreçte, 
akademik süreçlerin yönetimi yine akademisyen-
lerin tasarrufundadır (OECD, 2003).

Üniversite yönetiminde akademisyenlerin 
etkisinin azalması, üniversitenin akademik ve 
toplumsal misyonunu kaybedeceği kaygılarına 
neden olmaktadır. İleriki bölümlerde ayrıntılı 
bir şekilde tartışılacağı üzere, mütevelli heyet 

ŞEKİL 1. ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNİN BOYUTLARI 

MÜTEVELLI HEYETI
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Koordinasyon
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sistemi ne sadece üniversite dışından gelen 
toplumsal taleplerin üniversiteye dayatılma-
sına ne de akademisyenlerin topluma hesap 
vermeyecek şekilde kalmasına neden olabile-
cek bir modeldir. Bu yeni yönetim anlayışında 
mütevelli heyeti ile senato rekabet halinde de-
ğil, işbirliği ve dayanışma halinde üniversite-
nin amaçları için çalışan paydaşlardır. Burada 
amaçlanan, üniversitelerin bir yandan toplum 
tarafından denetlendiği, öte yandan öğretim 
üyelerinin akademik özgürlüklerinin korun-
duğu, üniversite içinde eşitlikçi bir dayanışma 
ortamının sürdürüldüğü ve üniversitenin de-
ğişen politik koşullardan etkilenmesinin önü-
ne geçildiği bir ortam yaratılmasıdır. 

Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki yükse-
köğretim sistemleri ve üniversiteler göz önüne 
alındığında üniversite yönetiminin, Şekil 1’de 
görüldüğü gibi üç temel boyuttan oluştuğu 
söylenebilir. Bunlardan “mütevelli heyeti” üni-
versitenin hesap verebilirliğini ve toplumsal 
taleplere duyarlı olmasını sağlayan ve genellik-
le üniversite dışındaki üyelerden oluşan en üst 
düzey kuruldur. Üniversite yönetiminin ikin-
ci kısmını “yürütme, idare” oluşturmaktadır. 
Bu görevin temel sorumlusu rektördür. Rek-
tör yürütme yetkisini rektör yardımcıları veya 
dekanlar gibi yöneticilere devredebilir. Rektör 
icradan sorumludur. Diğer bir ifadeyle rek-
tör, yönetici kurulun belirlediği politikaların 
uygulamasını gerçekleştirir. Üniversite yöneti-
minin diğer bir boyutu ise senato ve öğretim 
üyelerinden oluşan diğer kurullardır. Bu ku-
rullar üniversitede eğitim-öğretim ve araştırma 
gibi akademik konularla ilgili olarak kararlar 
alıp bu kararların uygulanmasını sağlar. Bu üç 
unsur, üniversitenin başarısı için çift yönlü ile-
tişim ve etkileşim halindedir. Mütevelli heye-
tinin görev ve sorumlulukları, üye yapısı gibi 
özelliklerinin ne olduğu önemli bir husustur. 
Bir sonraki bölümde ayrıntılı bir şekilde bu 
hususlar tartışılmıştır. 

DÜNYADA ÜNİVERSİTE 
MÜTEVELLİ HEYETLERİ
Üniversitelerin üst kurullar ya da heyetler ile 
yönetilmesi, oldukça köklü bir tarihe sahiptir. 
Farklı üniversitelerde ve geleneklerde bu ku-
rullara farklı isimler verilmektedir. Örneğin, 
ABD’de benzer işlevlere sahip, farklı isim-
lerle adlandırılan birçok kurul ve heyet var-
dır. Duke, Güney Carolina ve Connecticut 
üniversitelerinde Mütevelli Heyeti (Board of 
Trustees); Wisconsin Üniversitesi, New York 
Eyalet Üniversitesi, Texas Üniversitesi gibi 
üniversitelerde Vekiller Heyeti (Board of Re-
gents); Missouri’de Küratörler Kurulu (Cu-
rators Board); Kuzey Carolina Üniversitesi, 
Florida Üniversitesi ve Colorado Eyalet Üni-
versitesi sistemlerinde Yöneticiler Kurulu (Bo-
ard of Governors); Harvard Üniversitesi’nde 
Gözlemciler Kurulu (Board of Overseers); 
Virginia Üniversitesi, Virginia Tech, James 
Madison üniversitelerinde Ziyaretçiler Kurulu 
(Board of Visitors) adları kullanılmaktadır. 

Mütevelli heyeti sistemi genellikle ABD 
üniversitelerine özgü bir yönetim sistemi ola-
rak bilinmektedir. Tanınmış ve başarılı birçok 
yükseköğretim kurumunun ABD’de olmasının 
ve bu yükseköğretim kurumlarının mütevelli 
heyetleri aracılığıyla yönetilmelerinin böyle 
bir algının oluşmasına neden olduğu söylene-
bilir. Esasında mütevelli heyeti sisteminin ilk 
uygulamaları İtalya ve İngiltere gibi Avrupa ül-
kelerinde ortaya çıkmıştır. Amerika’da yükse-
köğretim kurumları oluşturulmaya başlandığı 
ilk zamanlarda İngiltere’deki Oxford ve Camb-
ridge’in en nüfuzlu yükseköğretim kurumları 
olmaları, bu üniversitelerin Amerikan üniver-
sitelerinin tasarımına öncülük etmelerine ne-
den olmuştur. Üniversitenin akademisyen ol-
mayan bir kurul tarafından yönetilmesi ve bu 
kurulun üniversitenin tüm kolejleri üzerinde 
yetkiye sahip olmasının ise bir İskoç gelene-
ği olduğu iddia edilmektedir (Kezar, 2006). 
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Buna örnek olarak Aberdeen, Glasgow, King’s 
ve Marischal üniversiteleri verilmektedir. 

ABD’deki kolej ve üniversitelerin mütevelli 
heyetleri aracılığıyla gözetim geleneğinin kökeni, 
1636’da Harvard Koleji’nin kurulmasına dayan-
maktadır (Ingram, 1980). Halkı temsil eden bir 
kurul tarafından üniversitelerin yönetilmesi ilke-
sine dayalı olarak Harvard’ı takiben Yale, Willi-
am ve Mary, Princeton ve başka birçok üniversite 
kurulmuş ve de bu model hiçbir itirazla karşılaş-
madan halk tarafından kabul görerek hızla gelişip 
güçlenmiştir (Martorana, 1963).

Mütevelli heyeti aracılığıyla yönetim biçi-
mi 1819 yılında Amerikan temyiz mahkemesi 
tarafından Dartmouth Koleji kararıyla anaya-
saya uygun olduğu kabul edilmiştir. Bu karar 
ile mütevelli heyetleri, hem kamu hem de özel 
üniversitelerde benimsenen bir yönetim biçimi 
olmuştur. ABD’deki kamu üniversitelerinde 
mütevelli heyetinin rolü, üniversiteyi finanse 
eden eyaletin üniversite yönetiminde etkili ol-
masını sağlamaktır (Education Encyclopedia, 
2012; Martorana, 1963). Bu uygulama uzun 
bir süredir ABD’de devam etmekte ve son yıl-
larda da dünyanın geri kalanında benimsenen 
bir uygulama olmaktadır. 

Dünyanın birçok ülkesinde üniversiteler 
üzerinde toplum adına gözetim ve denetleme ile 
sorumlu mütevelli heyeti ve benzeri birçok yapı 
görülmektedir (AGB, 2010; Martorana, 1963). 
Mütevelli heyetleri üniversitenin üst yönetim 
yapısını oluşturur ve çalışmalarından dolayı top-
luma ve kuruculara karşı sorumludurlar. Bu ana 
çerçevede kurulların ayrıntılı yetkileri, her ülke-
nin kendi kanunlarına uygun olarak üniversitele-
rin kendi tüzükleri ve yönetmeliklerinde tanım-
lanmaktadır (Bleklie ve Kogan, 2007). 

Mütevelli heyetlerinin yapıları, görev ve 
yetkileri dünyanın birçok ülkesinde tartışıl-
maktadır ve halen bazı belirsizliklerin olduğu-
nu söylemek mümkündür. Bu anlamda müte-
velli heyetlerinin rolünü açıklığa kavuşturmak 
açısından son yıllarda Avustralya, Danimarka 

ve Birleşik Krallık gibi bazı ülkelerde mütevelli 
heyetlerinin görev ve yapılarına ilişkin temel 
politika belgeleri hazırlanmış ve ilan edilmiş-
tir. Böylece mütevelli heyetinde görev alanları, 
heyetin üye kompozisyonları ve yetkileri açıklı-
ğa kavuşturulmuştur. Birleşik Krallık’ta Temel 
Sorumluluklar Bildirimi olarak adlandırılan 
belgede mütevelli heyetlerinden hangi rolleri 
oynamasının beklendiği ortaya konmuştur. Bu 
belge mütevelli heyeti başkanları tarafından 
hükümetin isteği üzerine hazırlanmıştır. Bel-
gede belirtilen ilkelere riayet edilmesi belirli 
bir düzeyde gönüllülük esasına dayalıdır fakat 
bunlara riayet etmemeleri durumunda üniver-
sitelerden bunun gerekçelerini açıklamaları is-
tenmektedir (Fielden, 2008).

Tablo 1’de dünyanın farklı ülkelerindeki 
mütevelli heyetlerinin rolleri ve üye kompozis-
yonları ile rektör atama şekilleri ve senatonun 
rol ve sorumlulukları gibi hususlar karşılaştır-
malı olarak sunulmuştur (s. 14-15) Tablo 1 in-
celendiğinde üniversite mütevelli heyetlerinin 
üniversite yönetiminden sorumlu en üst kurul 
olduğunu ortaya koyan çok önemli görev ve 
yetkilere sahip olduğu görülmektedir. Müte-
velli heyetleri üniversitenin nihai karar organı 
ve genel olarak işleyişinin sorumlusudur. Mü-
tevelli heyetleri üniversitelerin stratejik planla-
rının ve bütçelerinin hazırlanmasını sağlayıp 
bunları onaylar ve bunların uygulanmasını iz-
ler ve denetler. Diğer bir ifadeyle üniversitenin 
uygulamalarını yönlendiren temel politikaları 
belirleyen veya onaylayan mütevelli heyetleri 
aynı zamanda bunların uygulanmasını sağ-
lamaktan da sorumludur. Buna karşılık mü-
tevelli heyetlerinin aldığı kararları doğrudan 
uygulamaya yönelik yetkileri yoktur. Mütevel-
li heyetleri kararlarının uygulanmasını üniver-
sitenin icradan sorumlu olan rektörler aracı-
lığıyla sağlarlar. Mütevelli heyetleri kararların 
uygulanmasına ilişkin yetkisi rektörlere tavsi-
yeden öteye gitmez. Kararların uygulanmasın-
dan rektörler sorumludur. 
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TABLO 1. BAZI ÜLKELERDE MÜTEVELLİ HEYETLERİNİN ÖZELLİKLERİ*

Ülke
Mütevelli 
Heyetinin 
Üye Sayısı

Mütevelli Heyetine 
Üyelik ve Kurulun Büyüklüğü Mütevelli Heyetinin Rolü Akademik Kurul/ 

Senatonun Rolü

Avustralya

10-24 üye 
(ortalama 22 
üye)

Üyelerin çoğunluğu akademik 
olmayan kişilerdendir.

Üniversite yönetimi için 
fonlayıcı yapıdır.

Akademik üst kurul vardır. 
Mütevelli heyetine karşı 
sorumludur.

Kanada Ortalama 
27 üye 

Ortama 27 üyesi vardır. 
Üyelerin yüzde 25’i bölge 
tarafından atanır, yüzde 
25’i seçilir, yüzde 25’i heyet 
tarafından atanır, yüzde 25’i 
re’sen bulunur. Yarısı meslekten 
olmayan (lay) üyelerden oluşur.

Kurumun yönetiminin nihai 
sorumlusudur. Rektörün 
göreve getirilmesi veya 
görevden alınması ve 
finansman tahsisinden 
sorumludur.

Senato akademik yönelimden 
sorumludur (fakat heyete karşı 
sorumludur).

Danimarka Ortalama 
14 üye

Heyet üyelerinin büyük bir 
kısmı dış üyelerden oluşur 
ve üyeler öğrencilerin yanı 
sıra teknik ve idari personeli 
temsil eder.

Heyet kurumun bir eğitim 
ve araştırma kurumu olarak 
çıkarlarının gözetimini yapar 
ve uzun dönem liderlik sağlar.

Akademik konsey, öğretim 
elemanlarının çıkarlarını 
gözetir; eğer kurumsal düzeyde 
sadece bir konsey varsa, 
heyet rektörü başkan olarak 
yerleştirir.

Fransa 30-60 üye

Genellikle üyelerin çoğunluğu 
üniversite öğretim üyelerinden 
oluşur (yüzde 40-45). 
Heyette üniversite mensubu 
olmayan üyeler (yüzde 20-
30), öğrenciler (yüzde 20-25) 
ve idari personel temsilcileri 
(yüzde 10-15) de yer alır.

Mütevelli heyeti, dört yıllık 
planı kabul eder ve devletle 
sözleşme yapar. Fakat 
bakanlık hala birçok noktada 
kontrolü elinde tutuyor 
(örneğin personel).

Bilimsel kurul, eğitim ve 
araştırma konularında 
mütevelli heyetinin politika 
değişiklikleri önerileri yapar. 

Almanya 30-130 üye

Üyelerin çoğunluğu üniversite 
mensuplarından oluşmakla 
birlikte, üniversite dışından 
kişiler de heyette yer alır. Ayrıca 
öğrenci temsilcileri de bu 
heyetlerde yer alır. 

Kaynak tahsisi senato 
tarafından gerçekleştirilir. 
Birçok yetki halen eyaletin 
elindedir.

Merkezi bir akademik yapı 
yoktur, bu nedenle öğretim 
üyeleri veya bölüm kurulları 
tüm eğitim ve araştırma 
konularına ilişkin karar verirler. 
Senatonun yetkileri azalmıştır 
ve sadece öneri niteliğindedir. 

Endonezya 21 üye

Bakanlıklar, akademik senato, 
akademik topluluk ve daha 
geniş toplumu kapsayan bir dizi 
yapının temsilcileri bulunur. 9 
üye üniversite dışından 12 üye 
üniversite içinden yer alır.

Mütevelli Heyeti üniversite 
yönetiminde merkezi bir rol 
oynar.

Japonya 8 üye Çoğunluğu dış üyelerden 
oluşur.

Mütevelli heyeti, çok önemli 
konuları, rektör karar 
vermeden önce gözden 
geçirir (Her üniversite kurulun 
yetkilerine karar verebilir).

Konseyler, akademik 
programlara, araştırmalara 
personel atamalarına ve rektöre 
tavsiyelerde bulunma rollerini 
gerçekleştirir.

Hollanda En fazla 
40 üye

Mütevelli heyetinin beş 
dış üyesi yönetici kurulun 
önerisiyle bakan tarafından 
atanır. 

Mütevelli Heyeti (Board of 
Trusstees) stratejik planları ve 
bütçeyi onaylar.

Danışma kuruludur. Stratejik 
plan ve önerilen düzenlemelere 
ilişkin yorumlar yapar. 

Norveç 9-13 üye

4-5 dış üye bakan tarafından 
atanır, iç üyeler seçilir. Mütevelli 
heyette bütün ana paydaşlar 
temsil edilir ve hiçbir paydaş 
grubu çoğunluk değildir.

Yönetici Kurul (Executive 
Board) üniversitenin işleyişinin 
genel sorumlusudur. 

Danışma kurulları yeni bir 
kurul olarak oluşturulmuştur, 
Bu kurullarda dekanlar re’sen 
bulunmaktadır. 

İsveç Ortalama 
14 üye

Başkan ve üyeler bakan 
tarafından atanır (fakat 
üniversite tarafından önerilir). 
Öğretim üyeleri, idari 
personel, öğrenci temsilcileri, 
sendika temsilcileri, sanayi 
kesimi temsilcileri kişiler 
arasından seçilir. 

Yöneticiler Kurulu (Board 
of Governors) kurumun 
tüm boyutlarının genel 
sorumlusudur.

Fakülte kurulları her 
fakültenin eğitim ve araştırma 
politikalarını belirler.
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Tablo 1’de görüldüğü gibi mütevelli he-
yetlerinin üniversitenin yönetimindeki en 
önemli işlevlerinden biri rektörü belirlemesi ve 
atamasıdır. Mütevelli heyetleri atadığı rektörü 
denetler ve rektörün görevden alınmasını ge-
rektirecek bir durum olduğunu belirlerse onu 
görevden alabilir. Bu durum hem mütevelli he-
yetinin atadığı rektörü denetleme gücünü artır-
makta hem de zaten ciddi yetkilere sahip olan 
rektörün gücünü dengelemektedir.

Mütevelli heyetlerinin önemli görevle-
rinden bir diğeri ise personel sözleşmelerinin 
hazırlanması ve atamalarının onaylanmasıdır. 
Bu nokta, mütevelli heyetleri aracılığıyla üni-
versite yönetiminde oldukça önemli ve işlevsel 
bir dengenin nasıl kurulduğunu ortaya koy-
ması açısından önemlidir. Üniversite müte-
velli heyetleri üniversitede istihdam edilecek 
personelin sözleşmelerini hazırlamakta ve de 
ilgili birimler tarafından işe alınan personelin 
atamalarını onaylamaktadır. İstihdam edile-
cek personelin belirlenmesinde veya seçiminde 

mütevelli heyetleri ilkesel olarak söz sahibi de-
ğildir. Diğer bir ifadeyle üniversitede çalışacak 
kişilerin taşıması gereken temel nitelikler ve 
çalışma koşulları mütevelli heyetleri tarafından 
belirlenmekteyken, göreve alınacak kişiyi ilgi-
li birimler, örneğin bölümler, belirlemektedir. 
Böylece hem kurulun hem de personel alacak 
birimin rolleri ayrışmakta ve birbirini tamam-
layıcı nitelikte olmaktadır. Böylelikle işe alma 
sürecinde ortaya çıkabilecek yanlılık veya liya-
kat dışında unsurların etkili olması gibi birçok 
sorunun da önüne geçildiği söylenebilir. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi ABD, Kanada, 
Japonya ve hatta halen güçlü senatolara sahip 
köklü İngiliz üniversitelerinde dahi üniversite 
yönetiminde temel politikaları belirleme rolü-
nün mütevelli heyetinde olması ve “kararları 
uygulama mekanizması olarak” rektörün konu-
munun güçlenmesi, geleneksel olarak uzun yıllar 
üniversitenin en baskın yönetim organı olan aka-
demik senatonun rolünü azaltmıştır. Üniversite 
senatolarının rolü büyük ölçüde akademik ko-

Tanzanya 11-21 üye Üyelerin yüzde 80’i üniversite 
dışından olmalıdır.

Üniversite konseyi 
üniversitenin ana politika 
yapıcı organı olacaktır.

Senato akademik konularda 
üniversitenin karar verici 
organıdır. 

Birleşik 
Krallık

Önerilen 
üye sayısı 
en fazla 25

Üyelerin en az yarısı üniversite 
mensubu olmayan kişilerden 
olmalıdır. 

Rektör ataması yapar ve 
kurumun yönetiminin genel 
sorumlusudur. 

Akademik politika ve kaliteden 
sorumlu, fakat kurula karşı 
nihai sorumludur. 25-150 üyesi 
vardır. 

Birleşik 
Devletler

10-25 üye
(ortalama  
12 üye)

Eyalet üniversitelerinde 
heyet üyeleri eyalet valisi 
tarafından atanır. İstisnalar 
dışında, mütevelli heyetlerinde 
rektör haricinde üniversite 
mensupları bulunmaz.

Mütevelli heyeti kurumun 
yönetiminin genel 
sorumlusudur fakat yetkileri 
eyaletlere göre değişmektedir. 
Genellikle rektörü seçer. 

Üniversite senatosu akademik 
konularda rektöre ve heyete 
tavsiyelerde bulunur. Üyeleri 
seçilir ve sayıca farklılık 
göstermektedir. 

Türkiye** En az 7 üye 

Mütevelli heyet üyeleri, vakıf 
yönetim organı tarafından dört 
yıl için seçilir, süresi biten üyeler 
yeniden seçilebilir. Rektör 
dışında üniversite mensubu 
mütevelli heyetine seçilemez. 

Üniversitenin en yüksek karar 
organıdır, rektörü belirler ve 
atamasını yapar, personelin 
sözleşmelerini hazırlar, 
atamalarını onaylar, kurumun 
bütçesini kabul eder ve 
uygulamayı izler. 

Üniversitenin eğitim-öğretim, 
bilimsel araştırma ve yayım 
faaliyetlerinin esasları hakkında 
karar alır.

İspanya 50 veya 
daha fazla

Üniversite içinden ve dışından 
üyelerden oluşur. Üniversite 
mensubu olmayan üyeler 
çoğunluğu oluşturur (yüzde 60 
veya daha fazla). 

Üniversitenin gelişim planını 
ve bütçe önerisini onaylar.

*Kaynak: Tablo 1’in hazırlanmasında Fielden (2008) temel alınmış, ayrıca Ferlie, (2009), Paradeise, Reale, Bleiklie ve Ferlie (2009), Saint (2009)  
ve Leegwater’a (2005) dayalı olarak güncellenmiş ve ilaveler yapılmıştır. Ayrıca Türkiye, Tablo 1’e yazar tarafından eklenmiştir. 

**Türkiye’de mütevelli heyeti sadece vakıf üniversitelerinde olduğu için mütevelli heyetlerine ilişkin verilen bilgiler sadece vakıf üniversiteleri için 
geçerlidir. Bu bilgiler 2547 sayılı Kanun’dan derlenmiştir. 



16

ANALİZ 

s e t a v . o r g

nularla ilgili kararlarla sınırlandırılmıştır. Buna 
karşılık mütevelli heyeti sisteminde de akademik 
senatonun üniversite yönetimindeki önemli rolü 
sürmektedir. Çünkü mütevelli heyetleri üniversi-
tenin akademik işleyişi ile ilgili konuları senato-
ya bırakmakta ve senato üniversitenin akademik 
konulardaki karar organı olmayı sürdürmektedir. 
Diğer yandan üniversite senatolarının eğitim-öğ-
retim ve bilimsel araştırmalar gibi akademik ko-
nular dışındaki yetkileri giderek azalmıştır.

MÜTEVELLİ 
HEYETLERİNİN 
GÖREVLERİ
Tablo 1’de görüldüğü üzere mütevelli heyetle-
rinin görev ve sorumlulukları ülkeden ülkeye 
farklılaşmaktadır. Ancak, bu heyetler en temelde 
üniversitenin temel politikalarını ve stratejileri-
ni belirlemekten sorumludur. Buna karşılık, bu 
heyetler genellikle yürütme ve akademik süreçler 
ile meşgul olmamaktadır. Mütevelli heyetlerinin 
temel sorumluluk alanları şu şekilde sıralanabilir:
1. Kurumun Amaç ve Politikalarının Oluşturul-

ması: Heyetin, üniversitenin neyi başarmak is-
tediğine, hangi hizmetleri vereceğine ve belir-
lediği hedefleri nasıl gerçekleştirileceğine karar 
verme misyonu vardır (Martorana, 1963). 

2. Kamuyu ve Kurumu Temsil Etme: Heyet 
üyelerinin hem toplumun taleplerine hem 
de üniversitenin akademik ihtiyaçlarına du-
yarlı olmaları gereklidir. Bu anlamda heyetin, 
üniversitenin ihtiyaç ve talepleri ile toplumun 
ihtiyaç ve taleplerini uzlaştırma ve dengeyi 
sağlama görevi vardır (Arslan, 2004; Kennedy, 
1998). Heyet toplumsal talepleri dikkate alır-
ken, “akademik” çıkarları da göz ardı etmeme-
lidir (Boers ve Denters, 1999; OECD, 2003).

3. Kurumsal Bağımsızlığın ve Akademik 
Özerkliğin Korunması: Özerk bir kurum 
olarak üniversitelerin daha etkin çalışması 
için özerklik ve akademik özgürlük olduk-

ça önemlidir. Heyet, üniversiteyi üniversi-
te içi ya da dışı çeşitli kişi ya da kurumla-
rın baskısından korumak ile yükümlüdür 
(CHE, 2010). ABD’de kamu üniversi-
telerinde mütevelli heyeti üyeleri devlet 
tarafından atanmaları ve devlete bağlı ol-
malarına rağmen, siyasal etkilerden büyük 
ölçüde korunurlar. Mütevelli heyetlerinin 
varlığının, üniversitelerin siyasi etkilerden 
korunmasını sağladığı ve üniversitelerin 
özerkliğini geliştirdiği (Rosovsky, 2000), 
hatta üniversite özerkliğinin teminatı ol-
duğu ifade edilmektedir (Gürüz, 2003).

4. Üniversitenin Sunduğu Hizmetlerin Dü-
zenli Bir Şekilde Gerçekleştirilmesi: He-
yetlerin, üniversitelerin, eğitim, öğretim ve 
araştırma faaliyetlerini gerçekleştirme, top-
lum ve endüstri arasında bağlarını kurma 
görevi vardır. Özerk bir kurum olan üniver-
siteler hem kamudan hem de özel kaynak-
lardan finanse edildiğinden, bu kaynakların 
etkin kullanımından sorumludur. Heyetler, 
üniversitenin sunduğu iş ve hizmetlerin 
nesnel, açıklık ve şeffaflık ilkesine göre ha-
reket etmesini sağlamalıdır (CUC, 2004). 

5. Rektörün Atanması: Mütevelli heyetleri-
nin en önemli sorumluluk alanlarından 
biri Tablo 1’de de görüldüğü üzere rektö-
rün atanmasıdır. Kamu üniversiteleri göz 
önüne alındığında hükümet, özel üniver-
sitelerde ise kurucu vakıf veya şirket rektör 
atama yetkisini mütevelli heyeti ve onun 
başkanına devretmektedir. Mütevelli heyeti, 
seçtiği rektör ve onun icraatlarından dolayı 
hükümete, kuruculara ve de topluma kar-
şı sorumludur. Rektör, görevlerini başarılı 
bir şekilde yerine getirdiği sürece görevine 
devam eder. Buna karşılık verimin düşmesi 
veya hedeflerden büyük oranda geri kalın-
ması durumunda rektör, sözleşmesinin mü-
tevelli heyeti tarafından devam ettirilmeye-
ceğini bilerek görevini daha etkili bir şekilde 
sürdürür (Mutlu, 2011).
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6. Rektörün Performansının Değerlendiril-
mesi: Mütevelli heyetinin önemli bir görevi 
de kendi atadığı rektörün performansını 
değerlendirmektir. Mütevelli heyeti değer-
lendirme sonucunda rektörün görevden 
alınmasını gerektirecek bir durum tespit 
ederse rektörü görevden alabilir. 

7. Üniversitenin Etkinliğini ve Performansını 
İzleme ve Denetleme: Mütevelli heyeti, üni-
versitenin performansını gözden geçirmek-
te, uzun dönemli stratejik hedeflerin ve kısa 
dönem temel performans göstergelerinin bir 
bütün olarak ne düzeyde karşılandığını izle-
mekte ve denetlemektedir. İzleme ve denetim 
çalışmalarının sonuçlarının, ayrıntılı bir şekil-
de basılması ve internet üzerinden ilan edil-
mesi beklenmektedir. Mütevelli heyeti, ayrı-
ca, kurumun iç ve dış denetimi için gerekli 
düzenlemelerin yönetimi ve gözetiminden de 
sorumludur. Burada dikkat çeken bir konu, 
değerlendirme görevini mütevelli heyeti üye-
lerinin doğrudan kendilerinin yapmıyor ol-
malarıdır. Heyetin görevi, değerlendirmenin 
yapıldığını görmek ve sonuçların mütevelli 
heyetinin kullanımına hazır olmasını sağla-
maktır. Fiili değerlendirme çalışmaları ve göz-
lemler üniversite personeli veya mütevelli he-
yeti tarafından görevlendirilen dış uzmanlar 
tarafından yapılmaktadır (Martorana, 1963). 

8. Stratejik Planların Gözden Geçirilmesi ve 
Onaylanması: Mütevelli heyetinin önemli 
bir görevi de, başta eğitim-öğretim ve araştır-
maya ilişkin temel hedefler olmak üzere ku-
rumun misyonunu gerçekleştirmesini sağla-
maktır. Bu sorumluluk, kurumun akademik 
hedef ve amaçlarını belirleyen ve bu hedefle-
rin gerçekleşmesi için gerekli finansal, fiziki 
ve personel stratejilerini tanımlayan stratejik 
planının dikkate alınması ve onaylanmasını 
kapsamaktadır (CUC, 2004). 

9. İnsan Kaynakları Yönetimi: Mütevelli heyeti-
nin üniversitenin insan kaynakları ve istihdam 
politikalarına ilişkin önemli sorumlulukları 

vardır. Bunlar, istihdam koşulları ve ücretlerin 
belirlenmesini ve de belirlenen koşulların uy-
gulanmasını kapsamaktadır. Mütevelli heyeti 
aynı zamanda, kurumun başıdır ve diğer üst 
düzey görevliler için şartların ve koşulların be-
lirlenmesinden de sorumludur (CUC, 2004).

10. Mali Kaynakların Garanti Altına Alınması: 
Genellikle mütevelli heyetlerinin en önemli 
sorumluluğunun üniversiteye mali kaynak 
temin etmek olduğu düşünülür. Heyetlerin 
finansal sorumlulukları şunlardır: Kurumun 
borçlarının ödenmesinin ve varlıklarının 
korunmasının sağlanması, finansman stra-
tejisinin onaylanması, kurumun stratejik 
planına uygun olarak hazırlanan yıllık faali-
yet planlarının ve bütçelerinin onaylanması, 
merkezi bütçeden sağlanacak finansman için 
gerekli düzenlemelerin yapılmasının sağlan-
ması, risk yönetimi ve denetim sistemlerinin 
oluşturulması, bütünleştirilmesi ve bunların 
denetleme kurulu aracılığıyla denetlenmesi-
ni sağlamak ve yıllık bütçeyi kabul etmek ve 
onaylamak (CUC, 2004). 

11. Gayrimenkullerin Yönetimi: Mütevelli heye-
ti, üniversitenin arazi ve binalarının stratejik 
olarak doğru yönetilip yönetilmediğinin gö-
zetiminden sorumludur. Kurumun stratejik 
hedeflerini yerine getirmesi için gerekli taşın-
mazlar ve arazi gereksinimlerini tanımlayan 
ve aynı zamanda bakımlarına ilişkin progra-
mı da sağlayan bir emlak stratejisinin onay-
lanması ve gözetimi de heyetlerin görevleri 
arasındadır (CUC, 2004).
Özetle ifade etmek gerekirse, mütevelli 

heyetlerinin en önemli misyonu; üniversite-
nin temel amaç ve politikalarını belirlemek, 
üniversitenin finansmanını sağlamak ve üni-
versiteyi temsil etmek ve üniversite adına top-
lumla ilişkileri sürdürmek ve topluma bilgi 
vermektir. Üniversitedeki akademik süreçler 
ile ilgili sorumluluklar, bölümlerin organi-
zasyonu, öğretim elemanı alınması, araştırma 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve mezuniyet 
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koşullarının belirlenmesi gibi hususlar, akade-
mik kurulların sorumluluğundadır. Kurulların 
akademik süreçlere müdahale etmemesi gerek-
mekte ve bu da üniversitenin daha demokratik 
bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır (Ken-
nedy, 1998). Üniversite mütevelli heyetlerinin 
görev ve işleyişine ilişkin olarak evrensel ola-
rak kabul edilmiş görüşlere göre kurulun (ve 
alt kurullarının/komitelerinin) yönetim işlevi-
nin politikaları uygulamak değil onları gözden 
geçirmek ve onaylamaktır. Heyetin üniversite 
rektörü (veya yetki devrettiği diğer icra birim-
leri) aracılığıyla politikaların uygulanmasına 
etki etmesi beklenmektedir. Bu durum, he-
yetin eyleme ilişkin tavsiyelerde bulunmasına 
engel teşkil etmemektedir ancak heyetin üni-
versitenin yönetimine ilişkin uygulamaların 
ayrıntıları ile ilgilenmesi hiçbir şekilde uygun 
görülmemekte ve kabul edilmemektedir (Ken-
nedy, 1998). Heyetlerin tüm faaliyetlerinde 
göz önüne alması gereken üç önemli değer ve 
gelenek; akademik özgürlük, kurumsal bağım-
sızlık ve danışmadır (CHE, 2010). 

Heyet üyelerinin tamamının ya da önemli 
bir kısmının üniversite dışından olmasıyla amaç-
lanan, mütevelli heyetlerinin hem üniversitenin 
hem de toplumun taleplerini karşılama ve top-
lum ile üniversitenin menfaatleri arasında bir 
denge kurma işlevini gerçekleştirebilmesidir. An-
cak uygulamada bazen sorunlar ortaya çıkmak-
tadır. Hermalin (2004) ABD özelinde mütevelli 
heyetlerinin yükseköğretim yönetiminde karşı-
laştığı sorunları şu şekilde ifade etmiştir: 
1. Heyet üyelerinin üniversitenin işleyişi ve 

hizmetlerine ilişkin yeterli bilgi ve deneyime 
sahip olmamaları, heyetin gözetim sorumlu-
luğunu tam olarak yerine getirmesine engel 
olabilmektedir.

2. Mütevelli heyetindeki üyelerin uzmanlık 
eksiklikleri onların bilgi ve rehberlik için 
rektöre veya diğer yöneticilere bağımlılığını 
artırabilmektedir.

3. Heyet üyelerinin, heyet faaliyetlerine ayırabi-

leceği zamanın yetersiz olması, heyetin yet-
kilerini rektöre veya diğer yöneticilere delege 
etme düzeylerini artırmaktadır. 

4. Heyette olup da çalışmalara katkı sağlamayan 
kişiler önemli bir sorun olmakta ve gözetimin 
yeterince gerçekleştirilememesine neden ol-
maktadırlar.

5. Başarılı rektörün pazarlık gücü, heyetin rek-
törü daha az denetlemesine neden olabil-
mektedir.

6. Öğretim elemanları ve öğrencilerin pazar-
lık gücünün yüksek olması, heyetin gücünü 
düşürmekte ve aynı zamanda rektörün heyet 
karşısındaki pazarlık gücünü artırmaktadır.

7. Heyetin, gözetim amacı dışında, büyük ba-
ğışçıları ödüllendirmek gibi amaçlarla yanlış 
kullanılması söz konusu olabilmektedir.

8. Heyet üyeleri arasında ortaya çıkabilecek bir 
parçalanma, üniversitenin üst yönetimde bir 
otorite boşluğu yaratabilmektedir. 

Mütevelli heyetlerinin karşılaştıkları so-
runların temelinde bu heyetlerdeki üyelerin 
üniversitenin yapısı ve işleyişi ile ilgili yeterli 
bilgiye sahip olmamaları vardır. Bundan da öte 
bu tür heyetlerin üyeleri asıl görev ve sorum-
luluklarının ne olduğunu bilmemektedirler 
(AGB, 2004). Bu sorunların farkında olunduğu 
ülkelerde yükseköğretim sistemleri, mütevel-
li heyetlerinin çalışmalarındaki aksamaları en 
aza indirmek için bazı önlemler almaktadırlar. 
Başta ABD’de olmak üzere birçok ülkede müte-
velli heyetlerinde yer alacak kişilerin eğitim al-
maları zorunludur. Bu eğitimlerin süresi bir yılı 
kapsayacak nitelikte olabilmektedir. Örneğin 
ABD’de Yönetici Kurullar Birliği, İngiltere’de 
de Üniversite Başkanları Kurulu tarafından 
mütevelli heyeti üyeleri için eğitim faaliyetleri 
düzenlenmesinin yanısıra bu tür heyetlerde gö-
rev yapanlar için rehber niteliğinde yayınlar ya-
pılmakta, aynı zamanda ulusal düzeyde toplan-
tılar düzenlenerek üyeler bir araya getirilmekte, 
böylece bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir 
ortam oluşturulmaktadır (Bok, 2007). 
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MÜTEVELLİ 
HEYETLERİNİN YAPISI VE 
ÜYE KOMPOZİSYONLARI
Mütevelli heyetlerinin üye sayıları, üyelerin na-
sıl seçildiği ve hangi vasıflara sahip olduğu diğer 
önemli hususlardır. Tablo 1’de de görüldüğü üze-
re mütevelli heyetlerinin yapısı ve üye kompozis-
yonları ülkeden ülkeye farklılaşmaktadır. 

Mütevelli heyetlerinin üye kompozisyo-
nunda önemli bir konu, üyelerin üniversi-
te dışından veya içinden olma durumlarıdır. 
Dünyanın gelişmiş üniversitelerine bakıldığın-
da genel eğilim, heyetlerin üniversite dışından 
kişilerden oluşması yönündedir. Bu eğilim, 
mütevelli heyetleri üyelerinin neredeyse tama-
mının kurum dışından oluştuğu ABD üniversi-
telerinin mütevelli heyeti yapısının giderek tüm 
dünyada yaygınlaştığını göstermektedir. Tablo 
1’de de görüldüğü üzere ABD’de heyet üyele-
rinin tamamının Avustralya’da heyet üyelerinin 
çoğunluğunun akademik kökenden gelmeyen 
kişilerden oluşmaktadır. Benzer bir husus Dani-
marka, Kanada, İspanya, Tanzanya ve Japonya 
gibi ülkelerde de görülmektedir. Heyet üyeleri-
nin çoğunluğunun hatta tamamının üniversite 
dışından oluşması yönünde bir eğilim olmasına 
rağmen Fransa, İsveç ve Almanya gibi az sayıda 
ülkede üniversite temsilcilerinin heyetlerdeki 
oranı daha fazladır. Bu ülkelerde heyete, üni-
versite içinden katılanlar akademisyenler değil-
dir. Ayrıca, idari personel ve öğrencileri temsil 
eden kişiler de heyetlerde yer almaktadır.

Meslektaş yönetimi modelinin geleneksel 
olarak uygulandığı birçok Avrupa ülkesindeki 
üniversiteler için, mütevelli heyetlerinin üni-
versite dışından üyelerin çoğunlukta olduğu bir 
yapıya dönüştürülmesi oldukça zorlayıcı olmak-
tadır. İngiltere’de, 1992’den sonra kurulan yeni 
üniversitelere, mütevelli heyetlerine 12-24 üye 
atama ve bu üyelerin en az yarısının üniversite dı-
şından olması zorunluluğu kanunla getirilmiştir. 
Buna karşılık Oxford ve Cambridge gibi köklü 

üniversiteler bu kanunun dışında bırakılmıştır. 
Bu üniversitelerin mütevelli heyetlerinde akade-
misyenlerin egemen olduğu bir yapının varlığını 
sürdürdüğü söylenebilir. Danimarka ve Nor-
veç’te, mütevelli heyetlerinde üniversite dışından 
üyelerin çoğunlukta olması zorunludur. 

ABD’de yapılan bir çalışmada mütevelli 
heyetlerinin mesleki kompozisyonu ayrıntı-
lı bir şekilde ortaya konmuştur. Bu çalışmaya 
göre, mesleki geçmiş açısından kurul üyeleri-
nin yarısının (yüzde 49,4) kamu üniversiteleri 
veya kolejlerinden emekli öğretim üyeleri veya 
üniversite yöneticiliği yapmış kişiler olduğu 
belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle yönetici ku-
rul üyelerinin neredeyse yarısı emekli öğretim 
üyeleridir. Buna ilave olarak kurul üyelerinin 
(çalışan veya emekli) yüzde 24,1’inin muha-
sebeci, avukat, dişçi, doktor, eczacı, psikolog/
psikiyatrist; yüzde 15,5’inin eğitimci; yüzde 
9,3’ünün diğer mesleklerden (kâr amacı olma-
yan yönetici, din adamı, ev hanımı, sanatçı, 
devlet memuru ve diğer) ve yüzde 1,7’sinin zi-
raat veya çiftçilik işlerini yapan kişiler oldukları 
belirlenmiştir (AGB, 2004). 

Mütevelli Heyetlerinin Üye Sayıları
Tablo 1’de görüldüğü üzere mütevelli heyet-
lerinin üye sayıları ülkeden ülkeye ciddi bir 
şekilde farklılaşmaktadır. Hatta, birçok ülke-
de üniversiteden üniversiteye heyet üyelerinin 
sayısı farklılaşmaktadır. Yönetici kurulların 
üye sayıları görüldüğü üzere ABD, Danimar-
ka, Norveç ve Japonya’da 15’in altındadır. 

Mütevelli heyetlerinin tüm faaliyetlerinde 
göz önüne alması gereken üç önemli değer 
ve gelenek; akademik özgürlük, kurumsal 
bağımsızlık ve danışmadır.
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Fransa, Almanya ve İspanya gibi Avrupa ül-
kelerinde ise yönetici kurullardaki üye sayı-
sı 30’dan fazladır. Buna karşılık genel olarak 
kurullardaki üye sayısının 10-25 arasında 
olduğu söylenebilir. Kurul üyelerinin sayı-
sının olabildiğince az olması yönünde genel 
bir eğilim vardır. Kurulun üye sayısının azal-
tılma eğiliminin en güçlü olduğu ülke Dani-
marka’dır. Bu ülkede yönetici kurulların üye 
sayısının en fazla 11 olması önerilmektedir. 
Avustralya ve Yeni Zelanda’da hükümetler, 
yönetici kurullarda 12, hatta 8 üye olmasını 
önermektedirler (Fielden, 2008). 

Yönetici Kurullara  
Üye Seçimi ve Ataması
Yönetici kurullara üye seçimi ve atanmasın-
da farklı yöntemler takip edilmektedir. Genel 
olarak, üniversite dışından üyeler hükümet, 
bakanlık veya yerel yönetimler tarafından 
atanmaktayken, üniversite içinden üyeler üni-
versite tarafından atanmaktadır. Yönetici ku-
rula üye seçim yöntemleri konusuna ilişkin 
olarak da ülkeler arasında önemli bazı fark-
lılıklar olduğu görülmektedir (bkz. Tablo 1). 
Avrupa ülkelerinde, Birleşik Krallık ve İrlanda 
hariç, kamu üniversitelerinde yönetici kurulun 
dış üyeleri ilgili bakan tarafından atanmakta-
dır. Fakat adayların isimleri genellikle üniver-
sitelerin kendileri tarafından belirlenmektedir. 
İsveç ve Hollanda’da hükümet, yönetici kurul 
başkanı ve üyelerini üç yıllık bir süre için atar. 
Fransa, devletin hiçbir müdahalesinin söz ko-
nusu olmadığı, üniversitenin üç konseyinin 
her birinden çeşitli seçimlerle, tamamıyla se-
çilmiş temsilcilerin oluşturduğu bir sisteme 
sahiptir. Birleşik Krallık ve İrlanda’da, başkan 
ve üyelerini seçmekte kurul ilgili bakanlığa 
bilgi vermeksizin tamamen bağımsızdır. Buna 
karşılık Avustralya’da bazı üniversiteler eyalet 
parlamentosu tarafından atanan üyelere sahip-
tir. Genel olarak tüm dünyada yönetici kurul-
ların büyüklüğü ve kompozisyonunun artan 

bir düzeyde hükümetlerin ilgi alanına girdiği 
belirtilmektedir (Fielden, 2008). 

ABD’de devlet üniversitelerinde mütevelli 
koltuğuna dört yoldan biri aracılığıyla ulaşıl-
maktadır: 1) Doğrudan yöneticiler tarafından 
atanma; 2) re’sen atanma; 3) eyalet yasaları 
gereği vali tarafından atanma ve 4) –daha az 
sıklıkla– seçimle (Education Encyclopedia, 
2012). ABD’de yapılan araştırmanın sonuç-
larına göre kamu üniversitelerinin yönetici 
kurullarındaki üyelerin çoğunluğu (yüzde 77) 
üniversitenin bulunduğu eyaletin valisi tara-
fından atanmıştır. Bunların yüzde 60’ı eyalet 
yasama meclisinin onayı ile ve yüzde 17’si 
onaysız atanmaktadır (AGB, 2004). 

ABD’de mütevelli heyeti üyelerinin vali 
tarafından atanmasının üniversite ile toplum 
arasındaki yakın ilişkinin bir göstergesi oldu-
ğu ifade edilmektedir. Şöyle ki eyalet valileri 
ve meclisi halk tarafından seçilmekte böylece 
mütevelli heyetinin oluşumuna dolaylı yoldan 
da olsa halk iradesinin yansıdığı kabul edil-
mektedir. Bu yöntem aynı zamanda Amerikan 
modelinde hükümetin üniversite yönetiminde 
nasıl etki sahibi olduğunu göstermektedir. Bu 
yöntem, mütevelli üyelerinin atanması yetkisi 
aracılığıyla üniversiteyi yöneten organın mey-
dana getirilmesidir (Yavuz, 2012). Mütevelli 
üyelerinin atanmasından sonraki süreçte ise 
heyetin üyelerinin atanmasında söz sahibi olan 
eyalet yöneticileri, üniversitenin iç işleyişine 
karışmamakta ve bu sorumluluğu mütevelli 
heyetine bırakmaktadır. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, yükseköğre-
tim sistemini düzenleyen veya üniversite yöneten 
mütevelli heyeti gibi üst kurulların üyelerinin 
seçiminde belirleyici unsur üniversite persone-
linden ziyade, seçilmiş hükümet ya da hükü-
met organlarıdır. Bununla birlikte, kurulun üye 
kompozisyonunun toplumun farklı kesimlerinin 
temsiline olanak sağlamasına dikkat edilmekte-
dir. Bundan dolayı, kurulların toplumsal meşrui-
yeti oldukça yüksektir (Çelik ve Gür, 2014). 
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TÜRKİYE 
YÜKSEKÖĞRETİMİNDE 
MÜTEVELLİ HEYETLERİ
Türkiye’de üniversite yönetiminin bir heyet ara-
cılığıyla gerçekleştirilmesi ilk olarak Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile başlamıştır. 1959 
yılında kabul edilen 7307 sayılı “Orta - Doğu Tek-
nik Üniversitesi Kanunu” ile ODTÜ, özel statüye 
ve tüzel kişiliğe sahip bir üniversite olmuştur. Bu 
Kanun’un 3. maddesinde ODTÜ’nün, 9 kişiden 
müteşekkil bir mütevelli heyeti tarafından sevk ve 
idare edileceği belirtilmiştir. Kanun’da mütevelli 
heyeti üyelerinin cumhurbaşkanın onayı ile altı 
yıllığına seçilmesi öngörülmüş ve görev süreleri 
dolan heyet üyelerine yeniden seçilme olanağı sağ-
lanmıştır. Mütevelli heyetinde yer alacak kişilerin 
üniversite dışından olması gerektiği ve ODTÜ’de 
heyet üyeliği dışında herhangi bir görev alama-
yacakları Kanun’da belirtilmiştir. Mütevelli heye-
tinin bir başkanı vardır. Başkan üyeler arasından 
tek seferliğine ve iki yıllığına seçilir. Kanun’a göre, 
heyet üyelerine, mütevellilik hizmeti dolayısıyla 
yaptıkları zaruri masraf dışında herhangi bir üc-
ret kesinlikle ödenmemektedir. Rektör mütevelli 
heyeti tarafından seçilir ve üniversite dışından ola-
bilir. 65 yaşında rektörün görevi son bulur; ancak 
mütevelli heyetinin üçte iki çoğunluğunun kararı 
ile 70 yaşına kadar görev süresi uzatılabilir. Mü-
tevelli heyeti, üniversitenin menfaatlerini gözete-
rek gerektiğinde rektörü görevden alabilir (Orta 
- Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu, 1959).

Kanun’un altıncı maddesinde, mütevelli he-
yetinin üniversitenin tüzel kişiliğini temsil ettiği; 
üniversiteye ait tüm taşınır ve taşınmaz malları 
kullanma yetkisi ile yapılan bağış ve bütçenin 
kullanımında tasarrufun heyette olduğu belirtil-
miştir. Uygun görmediği bağışı reddetme yetki-
sine sahip heyet, üniversiteye akademik ve idari 
personel atama ile ilgili her türlü şartı belirleme 
yetkisine de  sahiptir. Heyet kendi yetkilerini rek-
töre ya da alt birimlere devredebilir (Orta-Doğu 
Teknik Üniversitesi Kanunu, 1959). 

ODTÜ mütevelli heyetinin yapısı, kompo-
zisyonu, görev ve sorumlulukları gibi hususlara ba-
kıldığında, ODTÜ modelinin yukarıda tartışılan 
birçok dünya ülkesindeki uygulamalar ile benzer 
olduğu görülmektedir. Mütevelli heyeti döneminde 
ODTÜ’de profesör olmayan Kemal Kurdaş, mü-
tevelli heyeti tarafından rektör olarak atanmıştır. 
Kurdaş’ın oldukça başarılı bir yöneticilik yaptığı 
belirtilmiştir. Bu yapısı nedeniyle ODTÜ’nün hızlı 
bir şekilde büyüdüğü ve uluslararası alanda tanınır-
lığının arttığı ifade edilmiştir (Doğramacı, 2007; 
Mutlu, 2007). Mütevelli heyeti uygulaması, devlet 
üniversitelerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu-
nu (1981) ile birlikte kaldırılmıştır. 

VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM 
KURUMLARININ 
YÖNETİMİ
Türkiye’de 1980 sonrasında üniversitelerde müte-
velli heyeti uygulaması vakıf üniversitelerinin ku-
rulmasıyla başlamış ancak mütevelli uygulaması 
sadece vakıf üniversiteleriyle sınırlı kalmıştır. Bil-
kent Üniversitesi, mütevelli heyeti sistemine bağlı 
vakıf üniversitesi olarak 1984 yılında kurulmuştur. 
1993 yılından itibaren yeni vakıf üniversitelerinin 
kurulma sürecinde yine mütevelli heyeti sistemi 
benimsenmiştir (Doğramacı, 2007). Başlangıçta 
yasal düzenlemesi hazır olmadan kurulan Bilkent 
Üniversitesi için daha sonra gerekli düzenlemeler 
yapılmıştır. İlk olarak 1991 yılında kabul edilen 
“Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği” 
ile mütevelli heyetinin görev ve sorumlulukları 
belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre, mütevelli he-
yeti vakıf yükseköğretim kurumlarının en yüksek 
karar organı ve yükseköğretim kurumunun tüzel 
kişiliğinin temsilcisi olarak kabul edilmiştir (Va-
kıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, 1991). 
Kanun’da mütevelli heyetinin beş yıllığına seçilen 
(bu süre 1999 yılındaki değişiklikle dört yıla indi-
rilmiştir) en az 7 üyeden oluşacağı belirtilmiştir. 
Rektör dışındaki üniversite mensupları mütevelli 
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heyetinde yer alamamaktadır. Ayrıca kurucu va-
kıftan da mütevelli heyetinde yer alacakların sa-
yısı 2 ile sınırlandırılmıştır. Mütevelli heyetinin 
Kanun’da sıralanan görev ve yetkileri arasında, 
yükseköğretim kurumunda görevlendirilecek yö-
neticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin 
sözleşmelerini yapmak, atamalarını ve görevden 
alınmalarını onaylamak, yükseköğretim kurumu-
nun bütçesini onaylamak ve uygulamaları izlemek, 
ayrıca vakıfça hazırlanan yönetmelik hükümlerine 
göre diğer görevlerini yürütmek yer almıştır. Mü-
tevelli heyetinin yetkilerini gerek gördüğü durum-
larda vakıf yükseköğretim kurumu yöneticilerine 
uygun gördüğü ölçüde devredebilmesine de izin 
verilmiştir (Yükseköğretim Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, 1999). 

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeli-
ği 2005 yılında yenilenmiştir. Bu yeni Yönetme-
lik’in mütevelli heyetleri ile ilgili 20. maddesinde 
heyetin üye yapısı ve görev süresi gibi konular 
önceki yönetmelikteki haliyle aynen korunmuş-
tur (Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeli-
ği, 2005). Vakıf üniversitelerinin yönetim yapısı 
akademik ve idari olmak üzere ikiye ayrılmakta-
dır. Vakıf üniversiteleri akademik yapı açısından, 
devlet üniversiteleri ile aynı yasal hükümlere tabi-
dirler. Bu nedenle vakıf üniversitelerinde akade-
mik yönetim aynen devlet üniversitelerinde oldu-
ğu gibi senato ve yönetim kurulu, fakültelerde de 
fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu aracılı-
ğıyla gerçekleştirilmektedir (YÖK, 2007a). Vakıf 
üniversitelerindeki öğretim elemanları sözleşme 
usulü ile çalıştıklarından, mütevelli heyetinin, 
öğretim elemanlarının göreve alınması, ücretle-
rinin tespiti, üniversite harcamalarının belirlen-
mesi ve genel olarak bütçesinin oluşturulması 
gibi finansal görevleri vardır. Rektör, mütevelli 
heyetinin doğal üyesi olmakla birlikte, genelde, 
mütevelli heyeti tarafından alınan kararların uy-
gulayıcısı konumundadır. Mütevelli heyetinin en 
önemli yetkilerinden biri, üniversite rektörünü 
belirlemektir. Kanun’a göre, mütevelli heyeti rek-
tör adayını belirleyerek YÖK’ün olumlu görüşü-

ne başvurmaktadır. Mütevelli heyeti, rektör ada-
yını belirleme ve üniversite tüzel kişiliğini temsil 
etmenin yanında, dekanlar ve enstitü müdürleri 
gibi, bütün yöneticileri atama yetkisine sahiptir. 
Öte yandan devlet üniversitelerinde dekanların 
ataması Yükseköğretim Kurulu tarafından yapıl-
dığı halde, bugünkü uygulama biçimiyle vakıf 
üniversitelerinde, atamadan önce Yükseköğretim 
Kurulunun olumlu görüşünü almak zorunda ol-
duğu tek yönetici rektördür (YÖK, 2007a). Bu-
radan da anlaşılacağı üzere mütevelli heyetinin 
sahip olduğu yetkiler vakıf üniversitelerini, dev-
let üniversitelerine göre birçok açıdan daha özerk 
hale getirmektedir. Buna karşılık mütevelli heye-
ti ile kurucu vakıf arasındaki, üniversite öğretim 
kadrosu ile mütevelli heyet ve hatta kurucu vakıf 
arasındaki ilişkilerin niteliğinin vakıf üniversite-
lerinin özerklikleri üzerinde olumsuz etkileri ola-
bileceğine dikkat çekilmiştir (YÖK, 2007a). 

DEVLET 
ÜNİVERSİTELERİNDE 
MÜTEVELLİ HEYETİ 
KURMA ÇALIŞMALARI
Türkiye’de YÖK’ün kurulduğu dönemden itiba-
ren, zaman zaman mütevelli heyeti ile yönetilen 
üniversite kurma girişimleri olmuştur. Bunlardan 
ilki 1991 yılında Yükseköğretim Kanunu’nda ya-
pılan bir değişiklik ile beş devlet üniversitesinin 
özel statülü devlet üniversitesine dönüştürülmesi 
ve bu üniversitelerde “üst yönetim kurulu” kur-
ma çabasıdır. Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bakanlar Kurulu tarafından bu tasarı kabul 
edilmiş ancak Resmi Gazete’de yayımlanmadı-
ğından uygulamaya geçmemiştir (Ergüder vd., 
2009). Ek madde 19 adını taşıyan bu düzenleme 
ile YÖK’ün olumlu görüşü alınmak koşuluyla 
MEB’in önerisiyle uygun görülen üniversitelere 
Bakanlar Kurulu kararıyla özel statü verilebile-
ceği belirtilmiştir. 4 Temmuz 1991 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Özel Statülü Üniversite-
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ler Üst Yönetim Kurullarının Görev ve Yetkile-
rine İlişkin Yönetmelik” ile düzenlemenin nasıl 
yapılacağına ilişkin ayrıntılar ortaya konmuştur 
(Yavuz, 2012). Özel statülü üniversitelerdeki 
üst yönetim kurulu adı verilen yapının esasında 
mütevelli heyetine benzer olduğu söylenebilir. 
Bu düzenlemede üst yönetim kurulunun rektör 
dahil 9 kişiden oluşması hedeflenmiştir. MEB’in 
gösterdiği 6 adaydan 2’sinin, YÖK’ün belirledi-
ği 9 adaydan 3’ünün cumhurbaşkanınca belir-
lenmesi; 4 üyenin ise doğrudan cumhurbaşkanı 
tarafından atamasının yapılması planlanmıştır. 
Kurul üyelerinin görev süresinin altı yıl olması, 
kurulun belirlediği 4 adaydan 1’inin cumhurbaş-
kanı tarafından rektör olarak atanması, dekanla-
rın ise rektörün aday gösterdiği kişiler arasından 
YÖK tarafından atanması öngörülmüştür. Ancak 
düzenlemede yer alan kurulun yapısına yönelik 
çeşitli sorunlar olduğu açıktır. Önerilen üst yö-
netim kurulunun toplumun farklı kesimlerinin 
temsilini sağlayacak üye kompozisyonuna sahip 
olmadığı görülmektedir. Diğer yandan ilgili 
düzenlemede üst kurulun toplumla ilişkisinin 
nasıl kurulacağı konusu güçlü bir şekilde ifade 
edilmemiştir. 1992 yılında Anayasa Mahkemesi 
özel statülü üniversite kurulmasına imkan veren 
kanun maddesini, Anayasa’nın 130. maddesinde 
ifade edilen üniversite yapısına uygun olmadığı 
gerekçesi ile iptal etmiştir. 

YÖK, 2011-2013 yılları arasında öğretim 
üyeleri, rektörler ve sivil toplum kuruluşları da-
hil çeşitli paydaşların görüşlerini toplamış ve yeni 
bir yükseköğretim yasa tasarısı taslağı hazırlığı 
yapmıştır. Hazırlanan yasa taslağı Kasım 2012’de 
kamuoyuna açıklanmıştır. Bu taslak, Ocak 2013 
tarihinde YÖK tarafından MEB’e iletilmiştir 
(YÖK, 2013). Ancak bu tarihten günümüze de-
ğin, taslağın durumunda somut bir gelişme kamu-
oyuna yansımamış ve söz konusu taslak yasalaş-
mak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk 
edilmemiştir (Çelik ve Gür, 2014). Bu taslakta, 
devlet üniversitelerinin mütevelli heyeti benzeri 
“yönetici konsey” kurma çabası yer almıştır. 

Taslağın 10. maddesinde, en az on yıldan 
beri eğitim-öğretim faaliyeti yapan, son beş yıl 
içinde bütçesini kurul tarafından belirlenen 
miktarını kendi öz gelirlerinden elde eden, 
öğretim üyelerinin akademik faaliyet puan or-
talaması on yıldan fazla hizmet veren üniversi-
telerin üzerinde olan, öğretim üyelerinin en az 
üçte ikisinin katıldığı bir seçim ile salt çoğun-
luğun üniversite konseyine geçişine izin veren 
üniversitelerin üniversite konseyi kurulması 
için YÖK’e başvuru yapabileceği belirtilmiştir. 
Taslakta YÖK’ün başvuruyu değerlendirmesi ve 
Bakanlar Kurulunun onayı ile üniversite konse-
yinin kurulacağı ifade edilmiştir (YÖK, 2012). 

Taslakta konseyin 11 kişiden oluşması ön-
görülmüştür. Bu kişilerden 9’u üniversite bün-
yesindeki kişilerden oluşmaktadır. Üniversitede-
ki her fakülteden 1 kişi olmak üzere 5 öğretim 
üyesi, YÖK’ün üniversitedeki profesörler ara-
sından seçtiği 2 kişi, Bakanlar Kurulu tarafın-
dan seçilen 2 kişi ile 9 üye belirlenmektedir. Bu 
9 üye, üniversite mezunları arasından 1 kişiyi ve 
o ildeki en çok vergi verenler arasından 1 kişiyi 
belirlemesi ile konsey oluşmaktadır. Bu konse-
yin görev süresi dört yıl olarak belirlenmiştir. 
Konseyin görevleri ise şu şekildedir: 
• Rektör ve dekanları seçmek ve atamak, 
• Üniversite stratejik planını onaylamak, 
• Üniversitenin yatırım programını ve bütçe ta-

sarısını hazırlamak, 
• Bütçe tertipleri arasında aktarma ve ödenek 

ekleme yapılmasını karara bağlamak, 
• Üniversite adına kamulaştırmaya, gayrimenkul 

Mütevelli heyetinin sahip olduğu 
yetkiler vakıf üniversitelerini, devlet 
üniversitelerine göre birçok açıdan daha 
özerk hale getirmektedir. 
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satın alınmasına, üniversitenin mülkiyetindeki 
gayrimenkuller üzerinde üçüncü kişiler lehine 
aynî hak tesisine karar vermek, öğrenci kon-
tenjanlarını kurul tarafından belirlenen usul ve 
esaslar çerçevesinde belirlemek, 

• Sözleşmeli öğretim elemanlarına ödenecek 
ücretleri belirlemek (YÖK, 2012).

Taslakta, akademik personelin kadrolu ya 
da sözleşmeli olarak istihdam edilebileceği, is-
teyen kişilerin sözleşmeli statüye geçebileceği, 
sözleşmelerin iki yılda bir yenileneceği ve sözleş-
menin devamı veya sona ermesine ilişkin oluştu-
rulan kriterler ekseninde konsey tarafından karar 
verileceği belirtilmiştir (YÖK, 2012). YÖK bu 
taslağı kamuoyunun eleştiri ve önerisini almak 
üzere paylaşmıştır. Gelen öneriler sonrasında 
Ocak 2013’te hazırlanan son taslakta üniversite 
konseyi ile ilgili bazı küçük değişiklikler yapıl-
mıştır. Üniversitenin on yıl olan eğitim öğretim 
verme hizmeti beş yıla indirilmiştir. Akademik 
faaliyet ortalaması ile ilgili ifade, “kurul tarafın-
dan belirlenen akademik faaliyet ortalamasını 
sağlamak” olarak değiştirilmiştir. Buna ilaveten, 
konseyin üye kompozisyonunda da küçük deği-
şiklikler yapılmıştır (madde 12/3). Konseyde yer 
alacak üyelerden üniversite senatosunca öğretim 
üyeleri arasından seçilecek üye sayısı 5’ten 6’ya 
çıkarılmış, YÖK tarafından belirlenecek aday sa-
yısı 2’den 1’e indirilmiştir. Ayrıca kamuoyunda 
çokça eleştiri alan “vergi mükellefleri içerisinde 
en çok gelir vergisi ödeyen gerçek kişiler ya da 
kurumlar vergisi ödeyen tüzel kişi temsilcileri 
arasından veya ilgili üniversiteye en çok bağış-
ta bulunanlar arasından seçtiği bir kişi” ifadesi 
“üniversiteye mali destek sağlayanlar veya üni-
versitenin mezunları arasından olmak üzere 
seçtiği” şeklinde değiştirilmiştir (madde 12/3). 
Ayrıca, son taslakta, sözleşmeli öğretim elemanı 
oranının yüzde 10’u geçemeyeceği ifadesi ek-
lenmiştir. İlaveten, konseyi olan üniversitelerin 
bütçelerini torba bütçe olarak hazırlayacağı ve 
bu üniversitelerde rektörün en fazla iki defa rek-
törlük yapacağı ifade edilmiştir (YÖK, 2013). 

Her iki kanun taslağında da kamuoyunda 
tartışılan husus üniversite konseyi modeli olmuş-
tur. Dünya örneklerinin tersine, eleştirilen husus, 
Bakanlar Kurulu tarafından atanacak iki kişinin 
varlığının siyasi baskıyı artıracağı ve özerkliği 
azaltacağı vurgusudur. Diğer eleştirilen husus da 
en çok vergi ya da bağış yapan kişilerden birinin 
konsey üyesi olmasının üniversiteyi ticarileştire-
ceği ve özerkliğine zarar vereceğidir. Daha önce 
ifade edilen dünyadaki yönetici kurulların kom-
pozisyonu ve özerklik hususları dikkate alındığın-
da, Türkiye’deki tartışma ve eleştirilerin dünyada-
ki gelişmelerden uzak olduğu görülmektedir (örn. 
Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası, 2012; 
Uluslararası Hukukçular Birliği, 2012). Dünya 
örneklerinde, yönetici kurulların çoğunluğu üni-
versite dışı kişilerden oluşmaktadır. Türkiye’deki 
önerilen yapının en sorunlu yanı da üniversitenin 
halen üniversite içi kişilerce, akademik toplum ta-
rafından yönetilmesi ve üniversitenin paydaşlara 
ve de topluma kendini açmamasıdır. Mütevelli 
heyetlerinde yer alan üyelerin toplumun farklı 
kesimlerini temsil etmesi esastır. Bu anlamda ti-
caret ve sanayi alanındaki kişilerin kurullarda yer 
alması, üniversitenin toplum ve iş dünyası ile iliş-
kilerini güçlendirme amacı taşımaktadır. Ancak 
sadece en çok vergi verenin yer alması ifadesi ise 
sorunludur. Yerel düzeydeki temsilcilerin kurulda 
yer alması, üniversitenin içinde bulunduğu bölge 
veya şehir ile sosyal bağını güçlendirme ve bölge-
nin ekonomik gelişmesine katkı sağlama potan-
siyeli taşımaktadır. Bundan dolayı, üniversitenin 
içinde var olduğu toplumu daha etkin bir şekil-
de temsil edebilmesi ve toplumun ihtiyaçlarına 
cevap verebilmesi için kurulların üye yapısının 
toplumsal çeşitliliği içermesi gerektiğine vurgu 
yapılmaktadır (Çelik ve Gür, 2014).

Dünya örnekleri dikkate alındığında öğre-
tim üyelerinin yönetici kurulda yer alması hususu 
görülmemektedir. Dünya örneklerinde üniversi-
tede fiili olarak görev yapan kişiler de genellikle 
yönetici kurullarda yer almamaktadır. Rektör bu 
heyette bulunmakla birlikte genellikle oy hakkı 
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yoktur. Önerilen konsey modelinde üniversite-
nin belirlediği 6 akademisyen ile YÖK’ün belir-
lediği 2 akademisyenin varlığı, üniversiteye dışar-
dan bakışı engellemesi ve üniversite konseyinin 
işlevini yerine getirmesinde soruna neden olması 
muhtemeldir. Bir yandan üniversite içinde rek-
törün astı olan öğretim üyelerinin, rektörün de 
üyesi olduğu kurulda rektörü denetlemesi pek 
mümkün görünmemektedir. Ayrıca kurumlarına 
aidiyet duygusu ve adanmışlığı çok yüksek olan 
öğretim üyelerinin rektörü toplum adına tarafsız, 
şeffaf bir şekilde denetlemesi de oldukça güçtür. 

Dünyada rektörün öğretim üyeleri tarafın-
dan seçilmesi yerine atama yöntemi benimsen-
mektedir. Örneğin ABD’de, rektör, dekan, bö-
lüm başkanı gibi yöneticiler göreve seçim yoluyla 
gelmezler, atamayla göreve gelirler ve görevden 
alınabilirler. Bu işin püf noktası olarak nitelendi-
rilmektedir. Çünkü öğretim üyelerinin katılımıyla 
yapılan seçimler genellikle zayıf liderlerin iş başına 
gelmesine yol açmaktadır (Rosovsky, 2000). Tür-
kiye özelinde, rektörün öğretim üyeleri tarafından 
belirlenmesinin üniversite içinde birçok soruna 
neden olduğu bilinmektedir. Rektörü destekle-
meyen öğretim üyelerine yönelik baskı ve mob-
bing yaşanmaktadır (Üçışık, 2011). Seçim usulü-
nün, üniversitelerde kutuplaşmaya neden olduğu, 
rektör adaylarının akademik değerleri ve ölçütleri 
zedeleyen tutumlar sergiledikleri eleştirileri yapıl-
maktadır. Buna ilaveten, seçim nedeniyle kadro 
dağıtımının adaletsiz işlediği, rektör adaylarının 
kendisini desteklemeyenlerin özlük haklarına yö-
nelik olumsuz tedbirler aldıkları, liyakat ve ehliyeti 
ihmal eden bir tutum sergiledikleri ifade edilmek-
tedir. Seçim usulü, güç-çıkar ilişkisi bağlamında 
popülist bir üniversite yönetimi anlayışına neden 
olmaktadır. Bu sorun, temelde rektörlerin yetkile-
rinin fazlalığı ve üniversitelerin hesap verebilir bir 
yapıya sahip olmamaları ile ilişkilidir (Günay ve 
Kılıç, 2011). Bu anlamda Konsey tarafından rek-
törün belirlenmesinin bahsedilen sorunları çöz-
mesi maalesef beklenemez. Çünkü yukarıda ifade 
edildiği üzere, yasa taslağında tanımlanan kon-

seyin üye yapısı oldukça sorunludur. Yasa taslağı 
mevcut haliyle topluma hesap verebilir bir yapı 
olarak tasarlanmamıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’de yükseköğretim reformunun tartışıldığı 
ve güçlü bir şekilde reform beklentisinin olduğu 
bu dönemde yükseköğretim sistemlerinin yöne-
timinde oldukça kritik bir husus olan mütevelli 
heyetlerinin yapısı, özelliği, görev ve sorumluk 
alanlarına ilişkin karşılaştırmalı bir çalışmanın, 
Türkiye’deki yükseköğretim reformu sürecine 
önemli katkılarının olacağı düşünülmektedir. 
Üniversitelerin akademik ve bilimsel faaliyetleri-
ni özgürce gerçekleştirebilmesi için özgürlük ve 
özerklik kritik iki husustur. Diğer yandan toplum 
tarafından sağlanan kaynaklarla finanse edilen 
ve faaliyetleri toplumu etkileyen üniversitelerin 
hesap verebilir olması ve toplum adına denetlen-
mesi de gereklidir. Bu anlamda “mütevelli heyeti” 
olarak adlandırılan yönetsel yapı, üniversitelere 
ilişkin çatışan taleplerin karşılanması ve denge-
lenmesi açısından önemli katkılar sağlayabilir. 
Mütevelli heyetleri özel üniversitelerde kurucular 
adına, devlet üniversitelerinde de devlet ve top-
lum adına üniversiteyi denetlemektedirler. 

Ülkemizde üniversitelerin bir yandan yeterin-
ce özerk olmadıkları, diğer yandan da hesap vere-
bilir olmadıkları yönünde ciddi eleştiriler vardır. 
Mütevelli heyetleri üniversitelerin hem özerk hem 
de hesap verebilir yapılar haline gelmeleri açısın-
dan oldukça önemli bir işlevi yerine getirebilir. 
Mütevelli heyetleri üniversite rektörünün ve diğer 
yöneticilerin atanması, kurumun stratejik planının 
hazırlanmasını sağlama ve onaylanması, öğretim 
üyelerinin atanması, öğrenci kontenjanlarının ve 
üniversite bütçesinin onaylanması gibi görev ve so-
rumlulukları yerine getirmektedir. Mütevelli heyet-
leri, rektör başta olmak üzere atadığı yöneticileri iz-
lemek ve denetlemekle de sorumludur. Aynı şekilde 
heyet, üniversitenin faaliyetlerinin stratejik plana ve 
kanunlara uygun gerçekleşip gerçekleşmediğini de 
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denetlemektedir. Dünya örneklerine bakıldığında 
mütevelli heyetlerinin üyelerinin çoğunlukla üni-
versite dışı kişilerden oluştuğu görülmektedir. 

Türkiye’de üniversitelerin daha özerk ve he-
sap verebilir bir yapıya bürünmesi ve toplum ile 
bağlarını güçlendirmesi için mütevelli heyetleri 
gibi yapılar önem arzetmektedir. Ancak Türki-
ye’de üniversitelerin özerkliği ve özgürlüğü ko-
nusunda, üniversitelerin yalnızca üniversite per-
sonelince yönetilmesi ve üniversite rektörünün 
öğretim üyeleri tarafından seçilmesi gerektiği 
şeklinde bir algı söz konusudur. Bu algı ve yakla-
şım nedeniyle, kanun taslaklarında, üniversitenin 
yönetimi sadece üniversiteye bırakılmaktadır. Bu 
haliyle üniversiteler toplumsal taleplere karşı du-
yarsız, esnek olmayan, değişmeye isteksiz ve he-
sap verebilir olmayan yapılar haline gelmektedir. 
Bu yapının yenilenmesi bağlamında yönetici ku-
rul ve bu kurul üyelerinin toplum adına hareket 
eden kişilerce toplum içinden belirlenmesi daha 
fazla tartışılmalıdır. Açıkçası ODTÜ tecrübesi, 
Türkiye’nin kendi kısa yükseköğretim tarihinde 
de bazı öğretici hususlar sunmaktadır. 

Özetle ifade etmek gerekirse, mütevelli heyet-
lerinin Türkiye’de üniversiteler için yıllardır dile 
getirilen özerk ve hesap verebilir olmaya ve üniver-
sitelerin toplum ve ekonomi çevreleri ile işbirliği-
nin artırılması taleplerinin karşılanmasına önemli 
katkı sağlama potansiyeline sahip olduğu söylene-
bilir. Bu çerçevede şu öneriler sunulmaktadır:

Türkiye’de üniversiteler için yıllardır dile getiri-
len özerk ve hesap verebilir olma talebinin gerçekle-
şebilmesi için üniversite yönetiminde dış paydaşla-
rın etkili olması gereklidir. Üniversite yönetiminde 
dış paydaşlar etkili olmadıkça, ne özerk ne de hesap 

verebilir bir yapının ortaya çıkması mümkündür. 
Bu anlamda Türkiye’de üniversitelerin yönetiminde 
dış katılımın gerekli olup olmadığı değil, bu katılı-
mın nasıl olması gerektiği tartışılmalıdır. Üniversi-
telerin mütevelli heyetlerinde hem toplumun farklı 
kesimlerinin temsil edilmesi ve hem de üniversite-
lerin finansmanını sağlayan devletin bu kurulların 
oluşmasında etkili olması doğaldır. 

Türkiye’nin 2023 hedefleri dikkate alındı-
ğında, üniversitelerin toplum ve iş dünyası ile 
bağlantılarını güçlendirmesi gerekmektedir. Üni-
versitenin faaliyetlerinin toplum ve ekonomi-
nin ihtiyaçları ile bağlantılı olması, sürekli artan 
eğitim ve araştırma giderlerine karşılık giderek 
yetersiz hale gelen kamusal finansmana bağım-
lılığının azaltılması, dış finansman kaynakları-
nın çeşitlendirilmesi ve artırılması, üniversitenin 
eğitim ve araştırma faaliyetlerinin ve çıktılarının 
kalitesinin yükseltilmesi ve mezunların istihdam 
olanaklarının çoğaltılması gibi birçok konu için 
üniversitenin toplumla ve iş dünyasıyla ilişkile-
rini ve işbirliğini artırmasını gerektirmektedir. 
Bunları sağlamaya yönelik olarak üniversitelerin 
kapasitelerini güçlendirmelerindeki en etkili ve 
geçerli model üniversite mütevelli heyetleridir. 

Mütevelli heyeti üyelerinin, herhangi bir 
çıkar grubunun temsilcisi olmaması veya bu 
doğrultuda hareket etmemesi oldukça önem-
lidir. Heyet üyelerinin bağlılıkları üniversiteye 
olmalıdır. Heyet üyeleri üniversitenin bir bütün 
olarak menfaatini gözetmeli, bunun dışında ör-
tük bir amaç olmamalıdır. Kurulun siyasallaş-
maması ve ideolojik yönelimli olmaması kuru-
lun meşruiyeti açısından oldukça önemlidir. 

Mütevelli heyetleri doğrudan icra ile ilgili 
işlerden uzak durmalıdır. Üniversitelerin yöneti-
minde yürütmeyi sağlayacak olan rektördür. Rek-
tör de yaptığı her türlü eylemde kurul üyelerine 
karşı sorumludur. Mütevelli heyeti üyelerinin 
yürütmeyle ve akademik konularla ilgili olarak 
doğrudan bir müdahale yetkisi bulunmamalıdır. 

Mütevelli heyetlerinin üye sayısı, etkin ça-
lışmayı sağlayabilecek düzeyde olmalıdır. Heyet-

Dünya örneklerine bakıldığında mütevelli 
heyetlerinin üyelerinin çoğunlukla üniversite 

dışı kişilerden oluştuğu görülmektedir. 
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teki üye sayısının yüksek olması kurulun olabil-
diğince farklı kesimleri temsil etme düzeyinin 
artmasına olanak sağlama açısından avantaj 
sağlamasına karşılık kurulun etkili işleyebilmesi 
açısından dezavantaj oluşturmaktadır. 

Heyet çalışmalarını şeffaf bir şekilde gerçekleş-
tirmelidir. Bunun için heyetin yılda kaç kez ve ne 

zaman toplantı yapacağı, toplantıların gündemle-
ri, toplantılarda alınan kararlar, üniversitenin mali 
durumu gibi konularda yazılı olarak (ve internet 
üzerinden) topluma bilgi verilmelidir. Ayrıca yapı-
lacak düzenlemelerle heyetin nasıl karar alacağı ve 
genel olarak heyetin işleyişine ilişkin olarak izlen-
mesi gereken kurallar açıklığa kavuşturulmalıdır.
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Bu çalışmada, dünyanın gelişmiş üniversitelerinde uygulanmakta olan yö-
neticiler kurulu veya Türkiye’de yaygın olarak bilinen adıyla mütevelli he-
yeti sistemi ele alınmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle mütevelli heyet-

leri benzeri yapıların dünya yükseköğretim sistemlerinde nasıl bir işleve, göreve, 
sorumluluğa sahip olduğu, bu heyetlerin üyelerinin kimlerden oluştuğu, nasıl 
seçildiği gibi hususlar tartışılmıştır. Bu konuları takiben Türkiye’de mütevelli he-
yetlerinin tarihi, kurulların rolleri ve işleyişleri ele alınmıştır. 

Dünya tecrübesi de dikkate alındığında, mütevelli heyetlerinin, üniversitele-
rin bir yandan özerkliğini geliştirecek bir unsur iken diğer yandan üniversitelerin 
toplum ile yakınlaşmasını sağlayacak ve onları topluma daha hesap verebilir hale 
getirecek bir yapı olduğu söylenebilir. Dahası, Türkiye özelinde, mütevelli heye-
tinin rektörü belirlemesi, rektör seçim sürecinde tecrübe edilen sorunları önemli 
ölçüde çözmesi beklenmektedir. Mevcut sistemde rektör ağırlıklı olan üniversite 
yönetimi, mütevelli heyetleri aracılığıyla daha demokratik ve hesap verebilir bir 
yapıya dönüşebilir. Yönetici kurul sistemi aynı zamanda YÖK’e yönelik aşırı mer-
keziyetçilik eleştirilerinin son bulmasına ve daha ademimerkeziyetçi bir sistemin 
kurulmasına katkı sağlayabilir. Dolayısıyla yönetici kurulların, Türkiye’de üniver-
siteler için yıllardır dile getirilen özerk ve hesap verebilir olma ve üniversitelerin 
toplum ve ekonomi çevreleri ile işbirliğinin artırılması taleplerinin karşılanmasına 
önemli katkı sağlama potansiyeline sahip olduğu söylenebilir.


