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DD ünyadaki çeflitli sosyal ve ekonomik olaylar ile kü-
resel düzeydeki söylemler, hemen tüm ülkelerdeki
e¤itimsel geliflmeleri etkileri alt›na almakta ve gi-

derek biçimlendirmektedirler. Bu ba¤lamda, yüksekö¤retim

alan›ndaki geliflmeler de küresel düzeydeki geliflmelerle ba¤-
lant›l› seyretmektedir. Bir baflka aç›dan, uluslar›n e¤itimle il-
gili iç düzenlemeleri (politika belgeleri ve eylem planlar›)
uluslararas› ya da bölgesel örgütler düzeyinde al›nan kararlar-
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E¤itim sistemleri, hem nüfusun mevcut yap›s›na hem de nüfus hareketleri-
ne yönelik olarak nüfusbilim taraf›ndan sa¤lanan verilerle yak›ndan iliflkili
olup, bu veriler e¤itim politikalar›n›n saptanmas› ve e¤itim planlamas› ama-
c›yla kullan›lmaktad›r. Bu çal›flman›n amac›; uzun vadede (2010-2050)
Türk yüksekö¤retim sistemindeki büyüme e¤ilimi konusunda projeksiyon-
lar ortaya koymak ve yüksekö¤retim alan›nda uzun dönemli stratejik düflün-
meyi teflvik etmektir. Çal›flma, Türkiye’nin uzun vadeli nüfus projeksiyon-
lar›na (2000-2050) dayal› olarak, yüksekö¤retimde 2010-2050 dönemi için
büyüme projeksiyonu (brüt okullaflma oran› ve ö¤renci say›lar›) ortaya koy-
maktad›r. Türkiye’de yüksekö¤retimin yak›n geçmifline bak›ld›¤›nda (1999-
2008), yüksekö¤retimdeki ö¤renci say›s› %75 artm›fl, örgün yüksekö¤re-
timdeki okullaflma oran› ise ikiye katlanm›flt›r (%14.8’den %28.6’ya yüksel-
mifltir). Ayr›ca, yüksekö¤retimdeki yafl kompozisyonu de¤iflmekte ve
OECD ülkelerine paralel olarak, yafll› ö¤rencilerin kat›l›mlar› büyüme e¤i-
limindedir. Bu ba¤lamda, 23 yafl ve üzeri ö¤renci grubunun pay› son on y›l-
da %11.3’ten 18.5’e yükselmifltir. Benzer biçimde, yüksekö¤retimdeki k›z
ö¤renci pay› artma e¤ilimindedir. Yüksekö¤retimde uzun vadeli (2010-
2050) projeksiyon çal›flmas›na göre; Türkiye’de yüksekö¤renim ça¤ nüfusu-
nun giderek azalma e¤iliminde oldu¤u, yüksekö¤retimdeki okullaflma ora-
n›n›n %30’lardan 2023 y›l›nda %50’lere, 2050 y›l›nda ise %80’lere do¤ru
yükselece¤i, ö¤renci say›s›n›n ise 2023 y›l›na kadar ikiye katlanaca¤› tahmin
edilmifltir. Ayr›ca, vak›f yüksekö¤retim kurumlar› ö¤renci pay› ve lisansüs-
tü ö¤retimde de daha yüksek oranl› art›fllar beklenmektedir.

Anahtar sözcükler: Lisansüstü ö¤retim, nüfus ve e¤itim planlamas›,
Türkiye, üniversite, vak›f üniversiteleri, yüksekö¤retim, yüksekö¤retimde
büyüme. 

Education systems are related closely to the datum [data] provided by
demography according to the both existing population structure and pop-
ulation movement. These datum [data] are used to determine educational
policy and planning. This study, in the long run (2010-2050), aims to put
forward projections on growth tendency in Turkish education system and
to encourage long term strategic thinking on higher education. Study
based on long-term population projections puts forward growth projec-
tions for 2010-2050 term in higher education by gross enrolment rate and
student number. Examined the last decade of higher education in Turkey
(1999-2008), the number of student in higher education has increased
75% and enrolment rate (excluding open higher education) has doubled
(from 14.8% to 28.6%). In addition, age composition in higher education
has been changing and parallel to OECD nations, older student atten-
dance has an upward tendency to grow. In this sense, the share of student
group in 23 and above age has increased from 11.3% to 18.5% in the last
decade. Similarly, the share of the female students in higher education has
an upward tendency to grow. According to the long-term projection study
(2010-2050) in Turkey, it has been predicted that the higher education age
population in Turkey has a downward tendency gradually, the enrolment
rate in higher education will increase from 30% to 50% in 2023 and to
80% in 2050, and the number of students will be doubled till 2023. In
addition, it has been expected higher increase rate of student share in the
graduate education and in the foundation higher education institutions. 

Key words: Foundation universities, graduate education, growth in
higher education, higher education, population and educational planning,
university, Turkey.
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la ba¤lant›l› olarak ele al›nmakta ve planlanmaktad›r. Bu yak-
lafl›m çerçevesinde, küresel düzeyde e¤itimi ve yüksekö¤reti-
mi flekillendiren e¤ilimler, OECD çal›flmalar›nda (2008 ve
2010) afla¤›daki bafll›klar halinde ele al›nmaktad›r. E¤itimin
gelece¤ini etkileyen önemli geliflmeleri ele alan bu çal›flma di-
zisi, e¤itim alan›nda çal›flan pek çok kifliyi (e¤itim politikac›la-
r›, e¤itim ve okul yöneticileri, ö¤retmen e¤itimcileri, ö¤ret-
menler vb.) yak›ndan ilgilendirir ve onlar›n e¤itimin çevresin-
deki olaylar› daha iyi anlamalar›na ve gelece¤e yönelik politi-
ka ve strateji gelifltirmelerine katk›da bulunabilir. 

Küreselleflmenin dinamikleri: Baz› toplumlar (özellikle
OECD ülkeleri) nüfus bak›m›ndan bir istikrar kazanm›fl
olmas›na karfl›n dünya üzerinde nüfus büyümeye devam
etmektedir. fiehirlerde yaflayan nüfusu giderek artmakta-
d›r. OECD toplumlar›nda giderek daha az çocuk do¤-
makta, daha uzun bir yaflam ortaya ç›kmakta ve nüfusun
yafl yap›s› yeniden biçimlenmektedir. Bir bütün olarak
OECD ülkelerine yönelen göç günümüz dünyas›n›n te-
mel bir özelli¤idir. Yoksul ülkelerden gelenler ço¤u za-
man düflük becerili (vas›fs›z) ya da düflük e¤itimlidirler.
Tüm bu önemli e¤ilimler e¤itim ve okullar üzerinde do¤-
rudan etkiye sahiptirler. Bu e¤ilimlerin e¤itimle iliflkili
olarak ortaya ç›kard›¤› bafll›ca sorunlar flunlard›r: H›zl› fle-
hirleflme sonucu artan çocuk say›s›n›n e¤itim gereksinimi
nas›l karfl›lanacakt›r? Göç nedeniyle ortaya ç›kan toplum-
sal çeflitlenme ve farkl›laflan beklentileri e¤itim kurumlar›
nas›l karfl›layacakt›r? Bu nüfus hareketlili¤inin e¤itimde
f›rsat eflitsizli¤i aç›s›ndan do¤urgular neler olabilir? 

Yeni sosyal güçlükler: Daha uzun yaflama ve do¤urgan-
l›k say›s›n›n birleflik etkisiyle yafl yap›lar› de¤iflmektedir.
Bir baflka deyiflle yafl piramitleri tersine dönmekte ve ta-
bandaki nüfus azal›rken yafll› nüfus artmaktad›r. Nüfusun
yafllanmas›, sosyal harcamalar›n kompozisyonunu de¤ifl-
tirmekte ve sa¤l›k harcamalar› giderek artmaktad›r. Öte
yandan OECD ülkelerinin ço¤unlu¤unda gelir eflitsizlik-
leri ve göreli yoksulluk artma e¤ilimindedir. Bu güçlükle-
rin ortaya ç›kard›¤› bafll›ca e¤itim sorunlar› flunlard›r: Yafl-
l› gruplar›n ö¤renme ve kültürel gereksinimlerinin karfl›-
lanmas›nda e¤itim sistemleri nas›l bir rol üstleneceklerdir?
Nüfusla birlikte e¤itici iflgücü de giderek yafllanmaktad›r,
bu durumda, e¤itim sistemlerinde yeterli ö¤retmen ve
akademisyeni nas›l tutaca¤›z? Yükselen sa¤l›k harcamalar›
karfl›s›nda, yeterli e¤itim harcamalar›n› nas›l sa¤layaca¤›z
ve bunu nas›l sürdürece¤iz? Eflitsizlikleri daha da art›rma-
yan bir e¤itim sistemi nas›l tasarlanabilir? 

Küresel ekonomi ve bilgi yo¤un hizmet ekonomileri:
Ulusal ekonomiler giderek birbirine ba¤lanmakta, yat›r›m-
lar, mallar ve iflgücü için küresel piyasalar oluflmaktad›r.
Uluslararas› rekabet giderek artmaktad›r. Küresel ekono-
mi, bilgi-yo¤un ekonomi a¤›rl›kl› olmaktad›r ve bu sektör-

deki istihdam giderek genifllemektedir. Hizmet sektörün-
deki ifller daha yüksek e¤itimli iflgücü ve daha yüksek nite-
lik ve becerileri gerektirmektedir. Bilgi yo¤un ekonomide-
ki geliflmelerin bir sonucu olarak yüksekö¤retimde küre-
selleflme giderek artmaktad›r. Bu ba¤lamda, yüksekö¤re-
tim sistemleri bilgi ekonomisinin taleplerine ne derece ya-
n›t verebilecektir? Yüksekö¤retim kurumlar›, transfer edi-
lebilir becerilere ne ölçüde odaklanmaktad›rlar? 

Ö¤renen toplum: Son 50 y›lda yüksekö¤retimde küresel-
leflme ve kitleselleflme giderek artmaktad›r. E¤itimden ay-
r›lman›n minimum yafl› (zorunlu e¤itim süresi) oldukça
yükselmifltir. Ortaö¤retime eriflim baz› ülkelerde neredey-
se evrensel düzeye ulaflm›flt›r. Yüksekö¤renim görenlerin
oran› tutarl› bir biçimde artmaktad›r. Ö¤renci bafl›na ya-
p›lan e¤itim harcamalar› giderek artmaktad›r. Bu ba¤lam-
da; kad›nlar›n okullaflma oran›n›n erkekleri aflma e¤ilimi
sürecek midir? E¤itime daha fazla kaynak ay›rma e¤ilimi
nereye kadar sürebilir? Acaba daha fazla e¤itim harcamas›
daha yüksek baflar› anlam›na gelir mi? 

Dijital devrim: Bilgi teknolojileri art›k günlük yaflam›m›-
z›n ayr›lmaz bir parças› haline gelmifltir. Evde ve okulda
internete eriflim giderek evrensellefliyor. Çok farkl› or-
tamlarda çok büyük miktarlarda bilgiye çok h›zl› biçimde
nas›l eriflece¤imiz aç›kças› e¤itimin temel bir sorunudur.
Bu ba¤lamda; okullar teknolojik de¤iflimin h›z›na ne kadar
iyi uyum sa¤lad›lar ve sa¤lamal›lar? Ö¤retmenlerin bilgi
ve becerilerini nas›l gelifltirebiliriz? Ö¤rencilerin teknolo-
ji yoluyla ö¤renmelerinin maliyet ve faydalar› nelerdir?

Uluslararas› Politika Belgeleri 
Yüksekö¤retimde uzun vadeli büyümeyi etkileyebilecek

baz› uluslararas› belgelerin ilgili maddeleri flöyledir: Dünya
E¤itim Forumu Herkes ‹çin E¤itim Dünya Beyannamesi Ey-
lem Plan› (UNESCO, 2000) ile Birleflmifl Milletler Dünya
Kalk›nma Zirvesi’nde (UN, 2003) 2015 y›l›na kadar, yükse-
kö¤retim dahil, tüm e¤itim kademelerinde cinsiyet eflitli¤inin
sa¤lanmas› hedeflenmifltir. Avrupa Birli¤i Lizbon Stratejisi
ba¤lam›nda bu stratejinin uygulanmas›n› destekleyici bir prog-
ram olarak AB Konseyi (Council of the European Union), “E¤i-
tim ve Yetifltirme 2010 Çal›flma Program›”n› (ET 2010) kabul
etmifltir. AB Konseyi 28 May›s 2009 tarihinde, “ET 2010” Ça-
l›flma Program›n› uzatarak yeni bir stratejik çerçeve ve 2020
y›l› için “ET 2020” Çal›flma Program›n› haz›rlam›fl ve bu
programla yeni hedefler belirlemifltir (Council of the Europe-
an Union, 2003 ve 2009). 2020 y›l› için öngörülen bu hedef-
lerden yüksekö¤retimle ba¤lant›l› olanlar flunlard›r: 

2020 y›l›na kadar, erken yaflta e¤itim ve yetifltirme yafla-
m›ndan ayr›lan çocuklar›n oran› %10’dan az olmal›d›r.
2020 y›l›na kadar, 30-34 yafl grubundaki nüfusun en az
%40’› yüksekö¤renim görmüfl olmal›d›r. 
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Ulusal Politika Belgeleri 

Türkiye’de yüksekö¤retimin büyümesiyle ilgili olarak
Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›
(DPT, 2000), Dokuzuncu Kalk›nma Plan› (DPT, 2006), Yük-
sekö¤retim Stratejik Plan› (YÖK, 2007) ve TÜB‹TAK’›n
(2005) orta ve uzun vadeli okullaflma oran› öngörüleri flöyle
özetlenebilir: Bunlardan en ayr›nt›l› çal›flma Yüksekö¤retim
Stratejik Plan›’d›r. Bu ba¤lamda YÖK, befler y›ll›k dönemler
halinde 2010-2025 dönemi için okullaflma oran› hedefleri ön-
görmüfltür. Bu hedeflere göre yüksekö¤retimdeki okullaflma
oranlar›n›n 2010 y›l›nda %40.7 (%30’u aç›k ö¤retim ö¤renci
pay›), 2025 y›l›nda ise %65 (%15’i aç›k ö¤retim ö¤renci pay›)
olmas› öngörülmüfltür. Buna karfl›l›k DPT (2000) uzun vade-
li strateji plan›nda 2023 y›l›na kadar %50’ye, Dokuzuncu Kal-
k›nma Plan› (DPT, 2006) ise 2012-2013 ö¤retim y›l›nda
%48’e (örgün yüksekö¤retim %33) ulafl›lmas›n› öngörmüfl-
tür. TÜB‹TAK (2005) ise 2023 y›l›na kadar net okullaflma
oran›n›n %50’ye yükseltilmesini hedeflemifltir. Öte yandan
E¤itim Reformu Giriflimi’nin çal›flmas›nda, yüksekö¤retim-
deki net okullaflma oran›n›n 2025 y›l›nda %60’a yükseltilme-
si öngörülmektedir (Gürlesel, 2008). 

Türkiye’de e¤itim planlamas›yla ilgili çal›flmalar›n daha
çok k›sa ve orta vadeli hedefler (5-6 y›ll›k) çerçevesinde yürü-
tüldü¤ü gözlenmektedir. Sadece okullaflma oranlar›yla ilgili
olarak uzun vadeli öngörüler bulunmaktad›r. Yine, okullaflma
oranlar›yla ilgili çal›flmalar›n e¤itim ça¤ nüfusuna iliflkin nüfus
projeksiyonlar›na dayal› olarak yürütüldü¤ü görülmektedir. 

Çal›flman›n Amac› 
Projenin genel amac›; ülkemizde kamu ve özel sektörde,

yat›r›m ve yönetim alanlar›nda sorumluluk üstlenen yönetici-
lerin ald›klar› kararlara nüfusbilim bak›fl aç›s›n› ve gereklili¤i-
ni kazand›rmak ve bu yolla, her alanda veriye dayal› yönetim
kültürünün daha yerleflik bir uygulama haline getirilmesine
katk›da bulunmakt›r. Projenin alt bileflenlerinden birisi olan
e¤itim sektör araflt›rmas›n›n amac› ise; (1) Nüfusbilim taraf›n-
dan sa¤lanan verilerden, e¤itim alan›n›n daha etkili olarak na-
s›l yararlanabilece¤i konusunda uygulay›c›lara yol göstermek,
(2) E¤itim sektöründe uzun vadeli stratejik düflünmeyi teflvik
etmek, (3) Makro düzeyde e¤itim politikalar› önermek ve (4)
E¤itim sektöründe veriye dayal› bir yönetim kültürü olufltu-
rulmas›na katk›da bulunmakt›r.

Bu makalede, Türkiye’de yüksekö¤retim ça¤ nüfusu e¤i-
limlerinin ›fl›¤›nda, uzun vadeli demografik e¤ilimlerin yükse-
kö¤retim sektörüne yans›malar›n›n irdelenmesi amaçlanm›flt›r. 

Yöntem 
Yukar›da belirtilen amaç çerçevesinde, Türkiye’nin uzun

vadeli nüfus projeksiyonuna dayal› olarak yap›lan okullaflma

oranlar› ve ö¤renci say›lar›na iliflkin bu projeksiyon çal›flmas›;
(1) 2010-2050 dönemini ve okul öncesi e¤itim, ortaö¤retim
ve yüksekö¤retim düzeylerini kapsamaktad›r. (2) Uzun vadeli
öngörüler befler y›ll›k dilimlerden (ayr›ca, uzun vadeli geliflme
stratejisinin dönem sonuna ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
ruluflunun 100. y›ldönümüne denk gelmesi nedeniyle 2023 y›-
l›ndan) oluflmaktad›r. Projeksiyon çal›flmas›n›n temel de¤ifl-
kenleri; okul ça¤› nüfusu, okullaflma oran› ve ö¤renci say›s›d›r.
Ayr›ca, yüksekö¤retim kademesi için “vak›f üniversiteleri” ve
“lisansüstü ö¤retim” paylar›na iliflkin de¤iflkenler ele al›nm›fl-
t›r. Temel de¤iflkenlerin içeri¤i flöyledir: 

Okul ça¤› nüfusu: Okul ça¤› nüfusu verileri, Hoflgör ve
Tansel (2010) taraf›ndan yap›lan Türkiye’nin uzun vadeli
nüfus projeksiyonu (2000-2050) “orta düzey” senaryosun-
dan sa¤lanm›flt›r. Yüksekö¤retim ça¤› için 18-22 yafl grup-
lar› al›nm›flt›r. 

Okullaflma oran›: Her bir e¤itim kademesi için çeflitli
varsay›mlara dayal› olarak okullaflma oranlar› (okul öncesi
e¤itim için net okullaflma oran› [NOO], ortaö¤retim ve
yüksekö¤retim için brüt okullaflma oran› [BOO]) öngörül-
müfltür. Her kademe için yap›lacak projeksiyonlar için iki-
fler senaryo oluflturulmufltur. Bunlardan Senaryo-1 (SEN-
1); orta (›l›ml›) düzeydeki bir e¤ilime ve mevcut iyileflme-
nin sürdürülmesine, Senaryo-2 (SEN-2) ise yüksek düzey-
deki (hatta bazen s›çrama yapan) bir e¤ilime göre tasarlan-
m›fl, her iki senaryoya göre, okul öncesi e¤itim ve yükse-
kö¤retim için 2010-2050 aras›ndaki de¤iflik zaman dilim-
lerinde de¤iflik oranlarda olmak üzere sürekli art›fllar ön-
görülmüfltür. 

Ö¤renci say›s›: Çal›flman›n nihai amac›n› oluflturan ö¤-
renci say›lar›n›n tahmin edilmesi ise; önceki paragraflarda
belirtilen ça¤ nüfusu projeksiyonlar› ve okullaflma oran›
öngörülerine dayal› olarak, befler y›ll›k dilimlere göre he-
saplanm›flt›r. 

Bu makalede, söz konusu çal›flman›n sadece yüksekö¤re-
tim kademesiyle iliflkili olan bulgular› sunulmufl ve tart›fl›lm›fl-
t›r. 

Yüksekö¤retimde Yak›n Dönemdeki 
Geliflmeler (1999-2008) 

Yüksekö¤retim Ça¤ Nüfusundaki E¤ilimler 

TÜ‹K 1990-2010 nüfus projeksiyonuna (2006) göre,
1999-2008 dönemi yüksekö¤retim ça¤› (17-21 yafl) nüfusu-
nun 6 milyon 818 binden 6 milyon 285 bine geriledi¤i göz-
lenmektedir. Buna göre yüksekö¤retim ça¤ nüfusu son on y›l-
da 533 bin azalm›flt›r. 
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Yüksekö¤retimdeki Ö¤renci Say›lar›ndaki E¤ilimler 

Son on y›lda (1999-2008) yüksekö¤retimdeki ö¤renci say›s›
(aç›kö¤retim fakültesi hariç) %75.5’lik bir art›flla bir milyon 15
binden bir milyon 781 bine yükselmifltir. Bu ba¤lamda son on
y›lda 766 bin ö¤rencilik bir art›fl gerçekleflmifltir. Y›ll›k art›fl
oranlar› %2.9 ile %9.4 aras›nda de¤iflmektedir. K›z ö¤rencile-
rin art›fl oran› erkeklerden daha fazla olmufl ve toplam ö¤renci
içindeki k›z ö¤renci oran› %40.2’den %42.7’ye yükselmifltir.
AB ülkelerinde kad›nlar›n yüksekö¤retime kat›l›mlar› erkekleri
aflm›flt›r (100 erke¤e karfl›l›k 123 kad›n) (Eurydice, 2009). 

Vak›f Yüksekö¤retim Kurumlar›yla ‹lgili Geliflmeler 

Vak›f yüksekö¤retim kurumlar›yla ilgili geliflmelere bak›l-
d›¤›nda, 1999-2008 y›llar› aras›nda vak›f üniversitesi say›s›
19’dan 33’e yükselmifl, ö¤renci say›s› ise 41 binden 163 bine
yükselerek yaklafl›k 4 kat artm›flt›r. Vak›f üniversitelerindeki
ö¤rencilerin toplam yüksekö¤retim içindeki pay› da %4’ten
%9.1’e yükselmifltir. Özel üniversitelerdeki ö¤rencilerin
OECD ülkeleri pay›n›n ortalamas› ise %13.7’dir (OECD,
2009). Ana harcamalarla ilgili kayna¤›n›n %50’sinden fazlas›-
n› devletten alan özel yüksekö¤retim kurumlar› da hesaba ka-
t›ld›¤›nda bu oran %22.9’a yükselmektedir. 

Yafl Kompozisyonundaki Geliflmeler 

Yafl kompozisyonundaki geliflmeler incelendi¤inde; Tür-
kiye’deki yüksekö¤retim ö¤rencilerinin %79’unun 18-22 yafl

aral›¤›nda oldu¤u gözlenmektedir. 1999’dan 2008’e kadar
olan dönemde 18-22 yafl grubunun azald›¤›, buna karfl›l›k 23
yafl ve üzeri ö¤renci grubunun artt›¤› (%11’den 19’a) gözlen-
mektedir. Bu ba¤lamda, yüksekö¤retim ö¤rencilerinin yafl
yelpazesinin geniflleme ve yafl ortalamas›n›n artma e¤iliminde
oldu¤u söylenebilir. Ülkeler aras›nda farkl›l›klar olmakla bir-
likte, yaflam boyu ö¤renme yaklafl›m› do¤rultusunda, yafll› ö¤-
rencilerin yüksekö¤retime kat›l›mlar› büyüme e¤ilimindedir.
Örne¤in; Kuzey ülkeleri ve Almanya’da 28 yafl›ndaki nüfusun
%10’undan, Finlandiya ve ‹sveç’te ise 35-39 yafl grubunun
%5’inden fazlas› yüksekö¤retime kay›tl›d›r (Eurydice, 2009). 

Yüksekö¤retimdeki Okullaflma 
Oranlar›ndaki E¤ilimler

��� fiekil 1’de örgün yüksekö¤retimdeki brüt okullaflma
oranlar› (BOO) görülmektedir. fiekil incelendi¤inde; BOO
son 10 y›lda her y›l artan bir biçimde %14.8’den %28.6’ya
yükselmifltir. Aç›k ö¤retim dahil edildi¤inde yüksekö¤retim-
deki BOO %21’den %46.9’a yükselmifltir. 

UNESCO verilerine göre (2009); yüksekö¤retimde BOO
2006 y›l› Dünya ortalamas› %25, geliflmifl ülkeler ortalamas›
%67 ve geliflmekte olan ülkeler ortalamas› %17’dir. 1999-
2006 döneminde Dünya ortalamas› %18’den %25’e yükselmifl
ve her gruptaki ülkeler grubunda önemli art›fllar ortaya ç›k-
m›flt›r. 

��� fiekil 1. Türkiye’de örgün yüksekö¤retimde brüt okullaflma oran›ndaki geliflmeler (1998-2008). Kaynak: ÖSYM. Yüksekö¤retim istatistikleri (farkl› y›l-
lar), TÜ‹K. Y›l ortas› nüfus projeksiyonlar› (http://www.sgb.meb.gov.tr adresinden eriflim tarihi: 14.06.2006) ve TÜ‹K. 2008 ADNKS 'den (18-22 yafl) yazar taraf›ndan
hesaplanm›flt›r. Aç›klamalar: Aç›kö¤retim fakültesi hariçtir.
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Demografik De¤iflim Sürecinin 
Yüksekö¤retim Sektörüne Yans›malar› 
(2010-2050) 

Yüksekö¤retim Ça¤› (18-22 yafl) 
Nüfusundaki E¤ilimler 

Hoflgör ve Tansel’in çal›flmas›na (2010) göre; Türkiye’nin
2010-2050 dönemindeki okul ça¤› nüfusunun (3-22 yafl; okul
öncesi e¤itimden yüksekö¤retime kadar) 26 milyon 900 bin-
den 24 milyon 800 bine gerileyece¤i tahmin edilmektedir. Bir
bütün olarak bak›ld›¤›nda örgün e¤itimin potansiyel hedef
kitlesi, özellikle 2020’den sonra giderek küçülmektedir. Nü-
fusun yafl gruplar›na göre da¤›l›m› bak›m›ndan, 2010-2050
döneminde okul ça¤› nüfusunun toplam nüfus içindeki pay›
%35’den %25’e düflmektedir. 

��� fiekil 2’deki yüksekö¤retim ça¤› (18-22 yafl) nüfusun-
daki e¤ilimler incelendi¤inde, yüksekö¤retim ça¤› nüfusunun
uzun dönemde dalgal› bir seyir izleyece¤i gözlenmektedir.

Buna göre yüksekö¤retim ça¤ nüfusunun 2010-2015 y›lla-
r› aras›nda azalmas›, 2015’den 2023’e kadar olan dönemde
yükselme e¤ilimi içinde olmas›, k›sa bir durgunluk dönemin-
den sonra 2030’dan itibaren tekrar azalma e¤ilimi içinde ol-
mas› beklenmektedir. Bununla birlikte, 2010 y›l› için 6 mil-
yon 770 bin olarak tahmin edilen yüksekö¤retim ça¤ nüfusu-
nun 2050 y›l›nda 6 milyon 357 bine düflmesi beklenmektedir.

2010-2050 döneminde yüksekö¤retim ça¤ nüfusunun toplam
nüfus içindeki pay› %8.7’den %6.4’e düflmektedir. 

Nüfusun gelecek 40 y›ldaki (2010-2050) de¤iflim süreci-
nin, yüksekö¤retim bak›m›ndan sundu¤u f›rsat penceresi flöy-
le de¤erlendirilebilir: Yüksekö¤retim sistemi afl›r› talep bask›-
s› alt›nda bulunan Türkiye, önümüzdeki befl-alt› y›la azalan
bir ça¤ nüfusu avantaj›yla girecektir. Yüksekö¤retimde hem
devlet hem de vak›f üniversitesi yat›r›mlar›n›n yo¤unlaflmaya
bafllad›¤› bir dönemde, bu nüfus avantaj› yüksekö¤retimi yay-
g›nlaflt›rma ve kaliteyi gelifltirme aç›s›ndan önemli bir f›rsat
sunabilir. 

Yüksekö¤retimde Uzun Vadeli Büyüme E¤ilimleri 

Girifl bölümünde sunulan küresel ekonomik ve sosyal e¤i-
limler, ulusal ve uluslararas› politika belgeleri ve bu belgelerde
yer alan hedefler ile demografik göstergelerde ortaya ç›kan dö-
nüflümler ba¤lam›nda, uzun dönemde Türkiye’de yüksekö¤re-
timin geliflimine iliflkin senaryo ve olas›l›klar ��� fiekil 3’te özet-
lenmektedir. 

Senaryo-1 (Orta düzey): Bu senaryoya göre, okullaflma
oran›nda 2010’dan itibaren istikrarl› ve kademeli bir bü-
yüme hedeflenmifltir. Bu ba¤lamda, yüksekö¤retim okul-
laflma oran›n›n 2023 y›l›nda %45’e 2050 y›l›nda %70’e
ulaflmas› öngörülmektedir. SEN-1’deki okullaflma oran›
hedefleri çerçevesinde, 2010-2050 döneminde ö¤renci sa-

��� fiekil 2. Türkiye’nin uzun vadeli yüksekö¤retim ça¤ nüfusundaki e¤ilimler (Bin, 18-22 yafl, 2010-2050)
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y›s›n›n iki milyon 166 binden 4 milyon 450 bine yüksel-
mesi beklenmektedir. Ö¤renci say›s›nda 40 y›l içinde iki
kat› aflan (%105) bir büyüme ortaya ç›kacakt›r. 

Senaryo-2 (Yüksek düzey): Bu senaryoya göre Türki-
ye’de yüksekö¤retimin daha h›zl› büyüyece¤i ve bu büyü-
menin, ilk dönemde (2010-2023) daha yüksek düzeyde
olaca¤› öngörülmüfltür. Bu çerçevede; yüksekö¤retim
okullaflma oran›n›n 2023 y›l›nda %60’a, 2050 y›l›nda ise
daha ›l›ml› bir yükselme e¤ilimiyle %90’a ulaflmas› hedef-
lenmifltir. SEN-2’deki okullaflma oran› hedeflerine göre,
2010-2050 döneminde yüksekö¤retimdeki ö¤renci say›s›
iki milyon 166 binden 5 milyon 721 bine yükselecektir.
Ö¤renci say›s› %164 oran›nda artacakt›r. Bu art›fl, ilk dö-
nemde daha yüksek oranda olacakt›r. Okullaflma oran› he-
definin 2023 y›l› için %60 olarak öngörülmesi, ayn› za-
manda ö¤renci say›s›n›n da ikiye katlanmas› anlam›n› tafl›-
maktad›r. 

Türkiye’de yüksekö¤retim arz ve talebi incelendi¤inde,
1970’li y›llar›n ortalar›ndan bu yana arz ve talep aras›nda bü-
yük bir dengesizlik bulunmakta ve bu dengesizlik, yüksekö¤-
retime geçifl sistemi üzerinde büyük bir bask› oluflturmakta-

d›r. 1980’lerden itibaren yüksekö¤retimin yayg›nlaflt›r›lmas›
politikalar› çerçevesinde al›nan önlemlerle (üniversiteleri bü-
yük flehirlerin d›fl›na yayma, yeni üniversiteler açma, meslek
yüksek okullar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›, vak›f üniversitelerinin
aç›lmas›, ekstern e¤itim, ikinci ö¤retim, aç›k ö¤retim vb.), ö¤-
retim eleman› bafl›na düflen ö¤renci say›lar›ndaki büyüme pa-
has›na sa¤lanan önemli say›sal geliflmelere karfl›n, hala gelifl-
mifl ülkelerin okullaflma oranlar›n›n uza¤›nda oldu¤umuz
aç›kt›r. K›saca, toplumun yüksekö¤retime olan yüksek ilgisi
devam etmektedir. 

Tüm bu geliflme ve e¤ilimler çerçevesinde; Türkiye’nin
yüksekö¤retimi yayg›nlaflt›rma potansiyelinin yüksek oldu¤u-
nu ve SEN-2’yi güçlü k›lacak daha fazla gerekçenin bulundu-
¤unu vurgulamak gerekir. Bu ba¤lamda 2020 y›l› ortalar›na
dönük, DPT, YÖK ve TÜB‹TAK çal›flmalar›nda öngörülen
hedeflere ulaflma olas›l›¤› yüksektir. 

Vak›f Yüksekö¤retim Kurumlar›nda Uzun Vadeli 

Büyüme E¤ilimleri 

Bu çal›flmada, vak›f yüksekö¤retim kurumlar› pay›n›n
2023 y›l›nda %23, 2050 y›l›nda ise %30’a ulaflmas› öngörül-

��� fiekil 3. Yüksekö¤retimde brüt okullaflma oranlar› ve ö¤renci say›lar›na iliflkin uzun vadeli öngörüler (2010-2050). Aç›klamalar: Senaryo çal›flmas› ve
öngörüler; Yrd. Doç. Dr. fieref Hoflgör, Hakan Ferit Hoflgör ve yazar taraf›ndan ortaklafla yap›lm›flt›r. Lisansüstü ö¤renci say›s› dahil, aç›kö¤retim hariçtir.
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müfltür. Buna göre SEN-2 çerçevesinde, vak›f yüksekö¤retim
kurumlar› ö¤renci say›lar›n›n 2010-2023 y›llar› aras›nda 3 kat,
2023-2050 y›llar› aras›nda ise %80 civar›nda artmas› beklen-
mektedir. Baflka bir deyiflle, uzun vadeli öngörülerin ilk peri-
yodunda vak›f yüksekö¤retim kurumlar›nda bir “ö¤renci pat-
lamas›” yaflanmas› beklenmektedir. Bu h›zl› ç›k›fl beklentisi-
nin ard›nda; yukar›da belirtildi¤i gibi vak›f yüksekö¤retim ku-
rumu say›s›n›n son on y›lda büyük ölçüde artmas› ve bu üni-
versitelerin akademik birimlerinin kademeli olarak aktif hale
gelmesiyle, tam kapasitelerine ancak 10-15 y›l içinde eriflebi-
lecekleri düflüncesi yatmaktad›r. 

Lisansüstü Ö¤retimde Uzun Vadeli 

Büyüme E¤ilimleri 

Genel olarak yüksekö¤retimdeki büyüme öngörüleriyle
de tutarl› biçimde lisansüstü ö¤retim pay›n›n 2023 y›l›nda
%18, 2050 y›l›nda ise %20’ye ulaflmas› öngörülmüfltür. Buna
göre SEN-2 çerçevesinde, lisansüstü ö¤retimdeki ö¤renci sa-
y›s›n›n 2010-2023 aras›nda 260 binden 733 bine (yaklafl›k iki
katl›k art›fl), 2023-2050 aras›nda ise 733 binden bir milyon
144 bine (%56 art›fl) ulaflmas› beklenmektedir. Baflka bir de-
yiflle, SEN-2 kapsam›ndaki uzun vadeli öngörülerin ilk peri-
yodunda lisansüstü ö¤retimin daha h›zl› büyümesi öngörül-
müfltür. Bu h›zl› ç›k›fl beklentisinin ard›nda; önceki paragraf-
larda vurguland›¤› gibi hem kamu hem de vak›f üniversitele-
rindeki h›zl› büyüme beklentisinin ortaya ç›karaca¤› ö¤retim
üyesi talebi ve son on y›ldaki h›zl› büyümede görüldü¤ü gibi
üniversite mezunlar›n›n lisansüstü ö¤retime iliflkin yüksek ta-
lep e¤ilimi bulunmaktad›r. Bunun yan›nda, ifl hayat›ndaki bi-
reylerin yaflam boyu ö¤renme kapsam›nda uygulamaya dönük
(tezsiz) yüksek lisans programlar›na olan ilgilerinin de giderek
artmas› beklenmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 
Son y›llarda yüksekö¤retim alan›ndaki yayg›nlaflmaya kar-

fl›n hala Türkiye’de yüksekö¤retime kat›l›m düzeyi geliflmifl
ülkelerin oldukça alt›ndad›r. Öte yandan, yüksekö¤retime arz
ve talep aras›ndaki aç›k, azalarak ta olsa devam etmektedir. Bu
e¤ilimler bir yandan Türkiye’de yüksekö¤retime olan talebin
yo¤unlu¤unu öte yandan yüksekö¤retimle ilgili kapasite art›fl-
lar›n›n henüz toplam talebe yan›t vermede yetersiz oldu¤unu
gözler önüne sermektedir. 

Son y›llarda gerek devlet yüksekö¤retim kurumlar›n›n ge-
rekse vak›f yüksekö¤retim kurumlar›n›n genifllemesine yöne-
lik yat›r›mlar dikkat çekici boyutlardad›r. Di¤er taraftan, yük-
sekö¤retim ça¤ nüfusundaki durgunluk ve azalma e¤ilimleri
hem yüksekö¤retimin yayg›nlaflmas› hem de yüksekö¤retim-
de kalitenin gelifltirmesi do¤rultusunda önemli f›rsatlar sun-

maktad›r. Bu ba¤lamda, gerek yüksekö¤retim talebi gerekse
yüksekö¤retim arz›ndaki art›fllar ve bu çal›flman›n projeksi-
yonlar› gelecekte Türkiye’de yüksekö¤retimdeki art›fllar›n
devam edece¤ine iliflkin güçlü sinyaller vermektedir. Türki-
ye’de yüksekö¤retimde sa¤l›kl› ve hedeflenen düzeyde bir ar-
t›fl›n gerçeklefltirilebilmesi için sunulabilecek baz› öneriler
flunlard›r:

Her fleyden önce orta ve uzun vadeli bir yüksekö¤retim
eylem plan›na gereksinim vard›r. Bu planda; büyüme he-
defleri, ö¤renci say›lar›, ö¤retim üyesi, fiziki yap› gereksi-
nimi ve tüm bunlar için gerekli finansman plan› yer alma-
l›d›r. 

Yüksekö¤retim harcamalar›n›n GSY‹H içindeki pay›
%1’in üzerine ç›kar›lmal›d›r. 

Yüksekö¤retime ayr›lan kamu bütçesi art›r›lmal›d›r.

Yeni aç›lan yüksekö¤retim kurumlar›n›n, daha k›sa sürede
aktif duruma gelebilecekleri kentlerde (örn. ‹stanbul, An-
kara, ‹zmir, Bursa, Konya, Antalya vb. cazibe merkezleri)
yo¤unlaflmas›na özen gösterilmelidir. 

Yurt içi ve yurt d›fl› ö¤retim üyesi yetifltirme konusu, sade-
ce Yüksekö¤retim Kurulu arac›l›¤›yla ve tek elden yürü-
tülmeli, yetifltirme ve istihdam süreci s›k› bir biçimde iz-
lenmelidir. 

Yüksekö¤retime eriflimde ve ö¤retimini sürdürmede güç-
lük çeken ö¤rencilere sa¤lanacak destekler (üniversite
harçlar› ve yaflam giderleri için) art›r›lmal›d›r. 

Vak›f yüksekö¤retim kurumlar›na devam eden ö¤rencile-
re de, uzun vadeli borçlanmaya dayal› mali destekler için
düzenlemeler yap›lmal›d›r. 

Son y›llarda k›z çocuklar›n›n e¤itime çekilmesine ve e¤i-
timlerini sürdürmelerine yönelik kampanya ve pozitif ay-
r›mc›l›k uygulamalar›n›n ortaö¤retim ve yüksekö¤retim-
deki k›z ö¤rencilerini de kapsayacak flekilde yayg›nlaflt›r›l-
mas› gerekir. 

Yüksekö¤retimi yayg›nlaflt›rma politikalar› uzun dönemde
devam etmelidir. Yüksekö¤retim ça¤ nüfusuna iliflkin e¤i-
limler de bu yayg›nlaflmaya olumlu etkide bulunacakt›r.
Dahas›, yüksekö¤retimin yayg›nlaflt›r›lmas› politikalar›,
sadece ulusal gereksinimler temelinde de¤il küresel gerek-
sinimler de dikkate al›narak yürütülmelidir. 

Hangi senaryo çerçevesinde ele al›rsak alal›m, Türkiye’de
yüksekö¤retimin gelecek 40 y›lda say›sal olarak büyümeye de-
vam edece¤i aç›kt›r. Ancak, yüksekö¤retimin niteli¤i ve yük-
sekö¤retim olanaklar›ndan eflit biçimde yararlanma konular›-
n›n da birlikte ele al›nmas› gerekir. 
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