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SUNUŞ

Türkiye’nin ekonomik kalkınması ve demokrasisinin gelişmesi açısından üniversitelerin çok kritik bir işlevi vardır. Türkiye’nin 2023’te ilk on büyük ekonomiden
biri olma hedefinin gerçekleştirilebilmesi için, ihtiyaç duyulan her alanda iyi yetişmiş insan kaynağı ancak kaliteli eğitim sunan üniversitelerce gerçekleştirilebilir. Türkiye’nin geleceğini şekillendiren toplumsal ve siyasal konularda da üniversitelerde bağımsız araştırmaların yapılması ve her türlü görüşün özgürce ifade
edilebildiği bir tartışma ortamının olması oldukça önemlidir. Ayrıca, dünyamız
ve içinde bulunduğumuz bölgemiz tarihsel bir dönüşüm sürecinden geçmektedir.
Bu dönüşümün doğru bir şekilde yorumlanıp, gerekli cevabın verilebilmesi de
bölge dillerini bilen ve iyi yetişmiş uzmanların yetiştirilmesine bağlıdır. Ek olarak,
Türkiye’nin küresel ekonomik pazarda uluslararası rekabet edilebilirliğini koruması ve geliştirebilmesi için araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem vererek
katma değeri yüksek ürünler geliştirmesi gereklidir. Türkiye için üniversitelerin
bu kritik rollerine ve üniversitelerden beklentilerin yüksek olmasına rağmen,
üniversitelerin kendilerinden beklenen işlevleri yerine getirebildiğini söylemek
zordur. Bunun temel nedenlerinden biri, üniversitelerin yetenekli insanlar için
yeterince cazip imkanlar sunmamasıdır.
Elinizdeki rapor, Türkiye’de üniversitelerde çalışan akademisyenlerin maaş durumuna ilişkin ulusal ve uluslararası kıyaslamalar yapmaktadır. Raporun nesnel
veriler üzerinden net bir şekilde ortaya koyduğu üzere, mevcut koşullarda Türki-
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ye’deki üniversite çalışanlarına, Türkiye’deki diğer kurumlar ya da diğer ülkelerdeki üniversitelerde çalışanlara göre oldukça düşük maaş verilmektedir. Dolayısıyla,
Türkiye’nin 2023 hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için bu konuda bazı tedbirler
alması gereklidir. Rapor, bu konuda gerçekleştirilebilir öneriler sunmuştur. Raporun konuya ilişkin atılması muhtemel adımlara yol gösterici olacağını umuyorum.
Taha Özhan
SETA Başkanı

YÖNETİCİ ÖZETİ

(1)

Değerlendirmeler, ülkemizde öğretim üyelerinin çalışma şartları ve maaşlarının hem ulusal düzeyde diğer kamu çalışanları karşısında gerilediğini
hem de uluslararası düzeyde benzer ekonomik ve sosyal koşullara sahip
ülkelerin oldukça gerisinde kaldığını göstermektedir. Bu olgu, toplumsal gelişmenin en önemli itici değişkeni olan üniversitenin misyonundan
uzaklaşmasına, öğretim üyeliği mesleğinin de gerilemesine yol açmaktadır.

(2)

Veriler, uluslararası ölçekte Türkiye’deki öğretim üyeleri ile karşılaştırma
grubunda yer alan ülkelerdeki meslektaşları arasında maaş düzeyi açısından ciddi farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu farklılık, birçok durumda hem giriş hem de kıdemli öğretim üyeleri açısından Türkiye’deki
akademisyenler aleyhine bir sonuç yaratmaktadır. Satın alma gücü paritesi, maaşların milli gelire oranı gibi çeşitli parametrelere dayalı analizlerde
benzer sonuçlara ulaşılmaktadır.

(3)

Analizler, giriş düzeyindeki maaşlar açısından Türkiye’nin karşılaştırma
grubunda yer alan ülkeler arasında 17. sırada yer aldığını göstermektedir.
Türkiye, sıralamada Malezya, Arjantin ve Hindistan’ın gerisinde kalmaktadır. Giriş pozisyonuna en yüksek maaşı ödeyen ülke Kanada (5.733$) iken,
en düşük maaşı ise, Çin (259$) ödemektedir.
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Kıdemli öğretim üyesi maaşı açısından ülkemizin konumu belirgin şekilde
daha kötüdür. Ülkemizdeki kıdemli akademisyenler 28 ülke arasında en
düşük maaşı alan 8. ülke konumundadır. Türkiye’de kıdemli öğretim üyelerine, Meksika, Rusya, Litvanya, Ermenistan ve Çinli öğretim üyelerine göre
daha yüksek, Malezya, Arjantin, Brezilya ve Güney Afrikalı meslektaşlarından daha düşük maaş ödenmektedir. Kıdemli öğretim üyelerine ödenen
maaş açısından Kanada (9.485$) en üst sırada, Ermenistan ise (665$), en alt
sıradadır.

(5)

Öğretim üyelerine ödenen ortalama maaşa bakıldığında Türkiye’deki öğretim üyeleri 28 ülke arasında sondan sekizinci sıradadır. Uluslararası rekabette Türkiye ekonomisi ile yarışan ülkelerdeki ortalama öğretim üyesi
maaşı ise listenin üst sıralarında yer almaktadırlar. Örneğin, Türkiye’deki
öğretim üyelerinden Brezilya’daki öğretim üyeleri %22 Arjantinli öğretim
üyeleri %46, Malezyalı öğretim üyeleri ise %78 daha fazla kazanmaktadır.
Ekonomik gelişme düzeyi Türkiye’nin çok gerisinde olan bazı ülkelerle ise
farklılık daha dramatik boyutlardadır. Örneğin Türkiye’deki öğretim üyeleri, Güney Afrikalı meslektaşlarından 2,5 kat, Hindistanlı meslektaşlarından
ise, 2,3 kat daha düşük maaş almaktadırlar.

(6)

Ortalama maaşlar milli gelire oranlandığında 28 ülkenin sıralaması ciddi
biçimde değişmektedir. Türkiye, listede 14. sıraya yükselmesine rağmen,
gelişmekte olan birçok ülkeden daha kötü bir konumda kalmaktadır. Türk
öğretim üyeleri sıralamada Nijerya, Hindistan, Malezya, Güney Afrika,
Brezilya ve Arjantinli meslektaşlarının gerisinde kalmaktadırlar.

(7)

Öğretim üyelerinin maaşlarına ilişkin sıralama ile ülkelerin Birleşmiş Milletler “İnsani Gelişme Endeksi-İGE-2012”deki (Human Development Index-2012) sıralaması kıyaslandığında da Türkiye birçok ülkeye göre dezavantajlı konumda kalmaktadır. Malezya, Güney Afrika ve Suudi Arabistan
gibi bazı ülkelerin maaş listesindeki konumları İGE’deki konumlarından
çok daha pozitif durumda iken, Türkiye’nin konumu ise, tam tersidir.

(8)

Ulusal analizler baz alındığı 2002-2013 döneminde öğretim üyeleri ile diğer
devlet memurlarının (özellikle mühendis, fizikçi ve hukukçu gibi) maaşları
arasındaki fark hem göreceli hem de mutlak açıdan akademisyenler aley-
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Ö Z E T İ

hine daralmıştır. Nitekim 2003-2013 yılları arasında diğer kamu çalışanlarının ortalama maaşı, reel olarak %61 artarken, öğretim üyelerinin maaşı
ortalama olarak sadece %6’lık bir artış kaydetmiştir. Araştırma görevliliği
pozisyonu da dâhil edildiğinde, reel artış ancak %17’e yükselebilmektedir.
(10) Son dönemlerde ortaya çıkan bir diğer gelişme ise, kamu üniversitelerindeki öğretim üyeleri arasındaki çeşitli kriterlere bağlı maaş farklılığıdır. Az
gelişmiş bölgelerde öğretim elemanlığının teşviki sürdürülmelidir; yanısıra, gelişmiş bölgelerdeki öğretim üyeleri de yaşam giderlerinin daha yüksek
olmasından dolayı desteklenmelidirler.
(11) Konunun bir diğer boyutu ise, öğretim üyeleri pozisyonları arasındaki
maaş farkının 2002-2013 döneminde belirgin biçimde daralmış olmasıdır.
Giriş düzeyi akademisyen pozisyonu ile kıdemli öğretim üyeliği arasındaki
maaş farkı referans dönemde yaklaşık %30 daralmıştır.
(12) Mevcut koşullarda öğretim üyelerinin maaş düzeyi hem uluslararası karşılaştırmalar zeminin de hem de ulusal düzeyde sürdürülemeyecek bir konuma gerilemiştir. Bu konuda kapsamlı bir üniversite reformunun yapılması
kaçınılmazdır. Reformla oluşturulacak yeni maaş sistemi temel ve performans maaşı boyutlarını kapsayacak şekilde hem kurumsal hem de bireysel
düzeyde üretkenliği ve performansı esas alarak yeniden kurgulanmalıdır.
(13) Temel maaşların uluslararası standartlara uygun şekilde revize edilmesi ve
rekabetçi bir düzeyin benimsenmesi gerekir. Ülkemizle eş değer ekonomik
ve sosyal koşullara sahip ülkeleri dikkate alarak yapılacak bir revizyon, giriş
düzeyindeki temel maaşları en az 4.012 TL seviyesine taşıyacaktır. Böyle bir
revizyon yapılması durumunda, kıdemli bir öğretim üyesinin temel maaşı,
en az 7.674 TL düzeyine ulaşacaktır.
(14) Kurumsal ve bireysel düzeyde öğretim üyelerinin üretkenliklerini teşvik
etmek amacıyla maaş sistemine mutlaka performans maaşı boyutu eklenmelidir. Performans maaşı, temel maaşın sözgelimi en az %60’ı (toplam
maaşın, %37,5’ine) kadar bir düzeye çıkabilmelidir. Model kapsamında
performans maaşının ortalamada 3.698 TL’ye ulaşabileceği öngörülmüştür.
Bu şekilde akademisyenlerin bireysel başarıları ödüllendirilirken, üniver-
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sitelerin gerçek hedefi olan nitelikli işgücü yetiştirme, bilimsel araştırma
üretme ve ekonomi-üniversite işbirliğini geliştirme misyonu da etkin hale
getirilebilir.
(15) Önerilen maaş sistemi, aynı zamanda geleneksel unvan, pozisyon ve katı
istihdam politikasının esnekleştirilmesini gerektirmektedir. Başarıya dayalı
esnek unvan ve istihdam stratejisi performansa dayalı ücret modelinin zorunlu değişkenleridir.
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GİRİŞ

Ülkemizde akademik dünyaya ilişkin çalışmalar (tez, makale vb.) oldukça sınırlı
düzeydedir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, 1968-2013 yılları dönenimde ülkemizde 286.332 yüksek lisans ve doktora tezi yapılmıştır. Bu akademik
çalışmaların 242.366’sı 1996-2013 dönenimde gerçekleştirilmiştir. Yapılan tezlerin 23.288’i, eğitim ve öğretim alanındadır. Başlığında “öğretim üyesi” geçen tez
sayısı sadece 4, akademisyen ifadesi geçen tez sayısı ise, sadece 9’dur. Bu tezlerin
hiçbiri öğretim üyelerinin maaş sistemi, düzeyi veya niteliği ile ilişkili değildir. Bu
durum, akademisyenlerin kendileriyle ilgili tutumlarının somut bir sonucudur.
Ülkemizde geleneksel olarak öğretim üyeleri kendilerini merkez alan çalışmaları
gerçekleştirme konusunda oldukça isteksiz bir tutum sergilemişlerdir. Bu olgu,
hem mesleği dışarı kapalı tutma tercihinin bir nedeni hem de mesleğin kamuoyundaki algısının zedeleneceğine ilişkin kaygının bir sonucudur.
Aslında bu eğilim Türkiye ile sınırlı değildir. Uluslararası literatürde de konunun
özellikle maaş boyutuyla ilgili çalışmalar oldukça yetersiz düzeydedir. Bu yetersizlik hem kapsam hem de içerik açısından söz konusudur. Öncelikle çalışmaların
çoğu sınırlı sayıdaki sanayileşmiş ülkelerle ilgilidir. Özellikle orta gelir düzeydeki
veya gelişmekte olan ülkelerdeki öğretim üyelerinin konumuna ilişkin araştırmalar oldukça sınırlı düzeydedir. Bu durum, uluslararası karşılaştırmaları ciddi
biçimde zorlaştırmaktadır (Rumbley vd., 2008). İçerik açısından ise, çalışmaların
bir bölümü öğretim üyelerinin bireysel düzeyde ücretlendirilmesiyle ilgilidir. Bu
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tür çalışmalar demografik ve sosyal açıdan maaş farklıklarını analiz etmekten öteye geçmemektedir (Konsor, 2010). Buna karşılık akademik çalışmaların ağırlıklı
bir bölümü öğretim üyelerinin tutum ve değer algılarına ilişkin araştırmaları içermektedir. Bu çalışmalar arasında öğretim üyelerinin ücret düzeyine ilişkin görüşlerine kısmen de olsa yer veren araştırmalar da az sayıdadır.
Öğretim üyelerinin ücretleriyle ilgili hem ulusal hem de uluslararası düzeyde verilerin yetersiz olması maaşlara ilişkin uluslararası ölçekte analiz ve değerlendirmeleri sınırlamaktadır. Son yıllarda yapılan bazı kapsamlı çalışmalar da aslında
sadece öğretim üyelerini kendi içinde kıyaslamakla sınırlı kalmaktadır. Karşılaştırmalar açısından sınırlayıcı bir diğer değişken, kavramsal zeminin kayganlığıdır.
Ülkeler arasında maaş belirleme ve ödeme kriterleri oldukça değişkendir. Daha da
önemlisi maaş tanımı ülkeden ülkeye değişiklikler göstermektedir. Esasen bu sorun ulusal ölçekteki karşılaştırmalar için de geçerlidir. Kamu ve vakıf üniversiteleri arasındaki maaş sistematiğinin farklılaşması bir yana kamu üniversitelerinin
maaş kriterleri de birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Özellikle son yıllarda
yaygın şekilde uygulanan “geliştirme ödeneği” en az 15 farklı maaş sistematiğini gündeme getirmiştir. Bu durum, karşılaştırmaları daha da zorlaştırmaktadır.
Ayrıca, öğretim üyeleri üzerindeki ders yükü, gece öğretimi, tezsiz yüksek lisans
programları ile sürekli eğitim merkezlerine bağlı programların yarattığı ilave ödemeler birçok durumda verilere veya hazırlanan raporlara hiç yansıtılmamakta,
tartışmalar sadece çıplak maaşlar üzerinden yapılmaktadır ki bu da sağlıklı değerlendirmeleri önlemektedir. Sorunun bir diğer boyutu ise, vakıf üniversitelerindeki
ücretlendirmeyle ilgilidir. Bu alanla ilgili neredeyse hiçbir resmi veri mevcut değildir. Kamuoyuna yansıyan veriler ise, sosyal medya verileri ile sınırlıdır ve güvenilirliği tartışmalıdır. Bu da, kamu ve vakıf üniversiteleri arasındaki karşılaştırmaları
güçleştirmektedir. Ayrıca vakıf üniversiteleri, piyasa olgusuyla hareket etmesinden
ötürü ücretlendirmede kamudan farklı yöntem ve kriterler kullanabilmektedir.
Bu çalışma, kamu üniversitelerinde çalışan öğretim üyelerinin maaşlarını hem
ulusal hem de uluslararası veriler ışığında karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi
amaçlamaktadır. Buna ilaveten, çalışma, ekonomik gelişme sürecinde hem nitelikli işgücünü yetiştirerek hem de bilimsel çalışmalarla ekonominin yenilikçi ve
rekabetçi boyutlarına katkıda bulunan akademisyenlerin maaşlarına ilişkin yeni
bir model önerisinin genel hatlarını ortaya koyarak, bu alanda bir tartışma gündemi oluşturmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, çalışmada, öncelikli olarak karşılaş24
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tırmalı bir perspektif ile öğretim üyelerinin maaşlarına ilişkin bir durum analizi
yapılmıştır. Bu kapsamda rapor, temelde ulusal düzeyde aylık ortalama maaşları
baz almakta ve öğretim üyeliğine girişi temsil eden yardımcı doçentlik seviyesinden en üst akademik unvan olan profesörlüğe kadar maaşların düzeyini uluslararası bir ölçekte analiz etmektedir. Uluslararası karşılaştırmaların daha sağlıklı olması için Dünya Bankası’nın “Satınalma Gücü Paritesi-SGP” (Purchasing Power
Parity-PPP) esas alınmıştır (Altbach vd., 2012). Karşılaştırmalarda kullanılan bir
diğer değişken ise, Birleşmiş Milletler’in “İnsani Gelişme Endeksi-İGE”dir (Human Development Index-2012-HDI).
Uluslararası karşılaştırma grubunda Türkiye dâhil yedi kıtadan 28 ülke yer almaktadır (Altbach vd, 2012). Her birinin kendine özgü bir akademik maaş sistemi
olan bu ülkeler, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti,
Çin, Ermenistan, Etiyopya, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, Hollanda, İngiltere,
İsrail, İtalya, Japonya, Kanada Kazakistan, Kolombiya, Letonya, Malezya, Meksika, Norveç, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye’dir. Ulusal düzeyde yapılan analizlerde 2002-2013 dönemi esas alınarak, öğretim üyelerinin maaşlarıyla bazı kamu
profesyonellerinin maaşları karşılaştırılmıştır. İkinci olarak, üniversiteler geliştirme ödeneği çerçevesinde değerlendirilmiş, ayrıca zaman perspektifli olarak öğretim üyelerinin maaşları, pozisyon bazlı analiz edilmiştir.
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1. ULUSLARARASI ÖLÇEKTE
ÖĞRETİM ÜYELİĞİ MAAŞI

1.1

GIRIŞ DÜZEYI MAAŞI

Araştırma kapsamında değerlendirilen 28 ülkenin giriş düzeyindeki öğretim üyesi maaşı aylık ortalama 2.736$ düzeyindedir (Şekil 1). Listenin en altında kalan
Çinli akademisyenlerle en üst sırasında yer alan Kanadalı öğretim üyeleri arasındaki maaş farkı, 5.514$’dır. Bu, Kanadalı öğretim üyelerinin Çinli meslektaşlarından 22 kat daha fazla maaş aldıklarına işaret etmektedir (Rumbley vd., 2008).
Türkiye’nin 28 ülke arasındaki konumunu daha iyi analiz edebilmek için giriş maaşı olarak iki temel değişken üzerinde durulabilir. İlk olarak, araştırma görevliliği ülkemizde birçok ülkeden farklı olarak öğretim üyeliğine girişin ilk basamağı
olarak algılanmaktadır. Bu nedenle giriş maaşı olarak değerlendirmede öncelikli
olarak araştırma görevlilerin ortalama aylık maaşları esas alınabilir. Araştırma görevliliği pozisyonunun Dünya Bankası satın alma gücü paritelerine göre 2012 yılı
verileri esas alındığında aylık ortalama 1.638$ düzeyinde bir maaş aldığı görülmektedir. Bu düzeydeki bir giriş maaşı, ülkemizi karşılaştırmaya dâhil olan ülkeler arasında Çin, Rusya, Etiyopya, Litvanya, Kazakistan ve Meksika gibi ülkelerin
yanına çekmektedir. Yardımcı doçent kadrosu, öğretim üyeliğinin ilk basamağı
olarak tanımlandığında daha pozitif bir durum söz konusudur. Verilere göre, Türkiye’de bir öğretim üyesi, giriş maaşı açısından 28 ülke arasında 17. sırada yer almaktadır. Bu niteliği ile Türkiye Fransa ve Brezilya gibi ülkeleri geride bırakırken,
Malezya, Arjantin ve Hindistan’ın oldukça gerisinde kalmaktadır.
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Şekil 1. Öğretim Üyeliği Giriş Maaşı (SGP/$)
Çin

259

Ermenistan

405

Rusya

433

Etiyopya

864

Kazakistan

1.037

Letonya

1.087

Meksika

1.336

Türkiye (Ara tırma Görevlili i)

1.638

Çek Cumhuriyeti

1.655

Brezilya

1.858

Kolombiya

1.965

Fransa

1.973

Türkiye (Yardımcı Doçentlik)

2.173

Nijerya

2.758

Malezya

2.824

Japonya

2.897

Arjantin

3.151

Suudi Arabistan

3.457

Hollanda

3.472

talya

3.525

srail

3.525

Güney Afrika

3.927

Avustralya

3.930

Hindistan

3.954
4.077

ngiltere
Norveç

4.491

Almanya

4.885

ABD

4.950

Kanada

5.733
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Kaynak: Altbach, Reisteng and Pacheco, 2012’deki verilerden hareketle tarafımızdan hazırlanmıştır.

Ülkelerin öğretim üyeliği giriş maaşı düzeyi ile Birleşmiş Milletler İGE-2012’deki sıralamaları arasında genel olarak bir paralellik olduğu görülmektedir. Her iki grup
veri kıyaslandığında orta düzeyde insani gelişme düzeyine sahip olan ülkelerin daha
düşük düzeyde giriş maaşları ödediği, buna karşılık İnsani Gelişme Endeksi’nde üst
sıralarda yer alan ülkelerde ise, giriş maaşlarının görece daha yüksek olduğu görülmektedir (Rumbley vd., 2008). Buna karşılık, iki veri grubu her durumda doğrusal
bir ilişki göstermemektedir. Örneğin, İGE’de alt sıralarda bulunan (57.) Suudi Arabistan’da giriş maaşları satın alma gücü paritesi açısından İGE’de daha üst sıralarda
bulunan Fransa (20.) ve Japonya’dan (10.) daha yüksektir. Benzer biçimde İGE’de 121.
Sırada bulunan Güney Afrika’da giriş ücretleri İGE’de 64. sırada yer alan Malezya’dan
daha yüksektir. Çek Cumhuriyeti ise İGE’de 28. sırada yer almasına rağmen, en düşük giriş ücreti veren ülkelerden biridir. Öğretim üyeliğine giriş maaşı Türkiye’den
yüksek olan ülkelerin hemen tamamı İGE’de daha üst basamakta yer almaktadırlar.
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Kaynak: Altbach vd., 2012.

Harita 1. Öğretim Üyeliği Giriş Maaşı (SGP/$)
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Sonuç olarak, uluslararası karşılaştırmalar açısından öğretim üyelerinin maaşlarını kıyaslamada İGE belirleyici bir değişken değildir. Bu kriterin en önemli işlevi,
insani gelişme düzeyi ile öğretim üyelerinin maaşları arasındaki ilişkinin yönünü
analiz etmede ortaya çıkmaktadır (Rumbley vd., 2008).

1.2

KIDEMLI ÖĞRETIM ÜYELIĞI MAAŞI

Şekil 2’de görüldüğü gibi kıdemli öğretim üyeliği açısından aylık maaşlar ortalama 5.326$ iken, en düşük ücret ile en yüksek ücret düzeyi arasında 8.820$ fark
bulunmaktadır. Kanadalı öğretim üyeleri (9.485$) Ermenistanlı öğretim üyelerinden (665$) 14 kat daha fazla ücret almaktadır (Rumbley vd., 2008).
Şekil 2. Kıdemli Öğretim Üyeliği Maaşı (SGP/$)
Ermenistan

665

Rusya

910

Çin

1.107

Etiyopya

1.580

Kazakistan

2.304

Letonya

2.654

Meksika

2.730

Türkiye

3.898

Çek Cumhuriyeti

3.967

Kolombiya

4.058

Arjantin

4.385

Brezilya

4.550

Japonya

4.604

Fransa

4.775

Norveç

5.847

Nijerya

6.229

srail

6.377

Almanya

6.383

Hollanda

7.123

ABD

7.358

Hindistan

7.433

Avustralya

7.499

Malezya

7.864

ngiltere

8.369

Suudi Arabistan

8.524

talya

9.118

Güney Afrika

9.330

Kanada

9.485
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Kaynak: Altbach, Reisteng and Pacheco, 2012’deki verilerden hareketle tarafımızdan hazırlanmıştır.
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İGE-2012’de üst düzeyde bulunan birçok ülke kıdemli öğretim üyelerinin maaşları açısından da ilk sıralarda yer almaktadırlar. Buna karşılık, giriş maaşlarında
olduğu gibi burada da İGE ile maaş düzeyleri arasında doğrusal bir ilişki söz konusu değildir. Örneğin, Suudi Arabistan İGE’de alt sıralarda yer alırken, kıdemli
öğretim üyelerine en yüksek maaşı ödeyen 4. ülke konumundadır. Benzer biçimde Güzey Afrika İGE’de orta sıralarda yer alırken, İngiltere, Japonya, Almanya ve
Fransa gibi birçok gelişmiş ülkeye göre çok daha yüksek maaşlar ödemektedir. Ermenistan, Çin ve Rusya ise kıdemli öğretim üyelerine en düşük maaşları ödeyen
ülkelerdir (Rumbley vd 2008). Bu ülkelerdeki mevcut maaş politikası, gençlerin
akademik kariyer yapmalarının önündeki en ciddi engeldir (Gun’ko, 2007).
Türkiye kıdemli öğretim üyeliği maaşı açısından 28 ülke arasında 20. sırada yer
almaktadır. Giriş ücretleriyle kıyaslandığında kıdemli öğretim üyeliği maaşı açısından dört basamak birden gerileyerek Meksika, Rusya, Litvanya, Ermenistan ve
Çin gibi ülkeleri geride bırakmaktadır. Şekilde ilk sırada yer alan Kanada’ya göre
Türkiye’de kıdemli öğretim üyelerine 2,4 kat daha düşük bir maaşı ödenmektedir.
Buna karşılık giriş ücretleri açısından bu fark daha belirgindir (2,64 kat). Dolayısıyla mesleki kıdemin ve statünün sınırlı da olsa maaş farkını daraltmada etkili
olduğu açıktır. Benzer biçimde Malezya’da öğretim üyelerine Türk öğretim üyelerinin 2 katı kadar maaş ödenmektedir. Kıdemli öğretim üyelerine, Türkiye kendisinden daha az maaş ödeyen 7 ülkenin ortalama maaşının (1.707$) yaklaşık 2,3
katı kadar maaş ödemektedir. Buna karşılık kendisinin önünde yer alan 20 ülkenin ortalama maaşının (6.664$) 1,7 kat daha düşük maaş ödediği görülmektedir.
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Kaynak: Altbach vd., 2012.

Harita 2. Kıdemli Öğretim Üyeliği Maaşı (SGP/$)
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ORTALAMA MAAŞLAR

Karşılaştırma grubunda yer alan ülkeler açısından ortalama aylık maaşlar 538$
(Ermenistan) ile 7.196$ (Kanada) arasında değişmektedir. Bu çerçevede ortalamada aylık maaş, 3.925$ düzeyindedir. Veriler, karşılaştırma grubu içinde en
düşük maaşla en yüksek maaş arasında 13 katı aşan bir farka işaret etmektedir
(Rumbley vd., 2008).
Şekil 3. Öğretim Üyeliği Ortalama Maaş Düzeyi (SGP/$) (%)
Ermenistan

538

Rusya

617

Çin

720

Etiyopya

1.207

Kazakistan

1.553

Letonya

1.785

Meksika

1.941

Çek Cumhuriyeti

2.495

Türkiye

2.597

Kolombiya

2.702

Brezilya

3.179

Japonya

3.473

Fransa

3.484

Arjantin

3.755

Malezya

4.628

Nijerya

4.629

srail

4.747

Norveç

4.940

Almanya

5.141

Hollanda

5.313

Avustralya

5.713
5.943

ngiltere
Suudi Arabistan

6.002

ABD

6.054

Hindistan

6.070

Güney Afrika

6.531

talya

6.955

Kanada

7.196
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Kaynak: Altbach, Reisteng and Pacheco, 2012’deki verilerden hareketle tarafımızdan hazırlanmıştır.

Şekile bakıldığında İGE’nin üst sıralarında yer alan ülkelerdeki öğretim üyelerinin
daha yüksek maaşa sahip oldukları görülmektedir. Fakat İGE’de orta sıralarda yer
alan Güney Afrika gibi bazı ülkeler, Endeksin üst sıralarda yer alan Fransa ve Japonya’ya gibi ülkelerden daha yüksek maaş ödemektedir (Rumbley vd., 2008). Ortalama
aylık maaşa bakıldığında, Türkiye’de öğretim üyelerinin aldığı ortalama maaş, incelenen 28 ülke içinde 20. sırada yer almaktadır. Küresel düzlemde Türkiye ekonomisi
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ile rekabet eden birçok ülke, sıralamanın üst basamağında yer almaktadır. Örneğin,
ortalama olarak Arjantin’de öğretim üyeleri Türkiye’deki öğretim üyelerinden 1,4
kat daha yüksek bir maaş almaktadır. Benzer bir durum Malezya için geçerlidir. Bu
ülkede, öğretim üyelerine Türkiyeli meslektaşlarının yaklaşık % 80’i oranında daha
yüksek bir maaş ödenmektedir. Ayrıca Güney Afrika ve Hindistan gibi Türkiye ekonomisinin oldukça gerisinde olan ülkelerde öğretim üyeleri Türkiyeli meslektaşlarının yaklaşık 2,3 ile 2,5 katı daha yüksek maaş almaktadırlar.
Konunun bir diğer boyutu ise, karşılaştırma grubu ortalaması açısından ulusal
düzeydeki maaşların konumudur. Veriler, araştırma kapsamında incelenen 28
ülkenin yarısında öğretim üyelerinin genel ortalamanın üzerinde bir maaş aldıklarını, diğer 14’ünde ortalama maaşların ortalamanın gerisinde kaldığını göstermektedir. Sıralamada en üst sırada yer alan Kanadalı öğretim üyeleri genel ortalamanın yaklaşık 1,83 katı daha fazla maaş almaktadır. Buna karşılık, sıralamanın
alt basamağında kalan Ermenistanlı öğretim üyeleri genel ortalamanın %14’ü
düzeyinde bir maaş almaktadır. Türkiye’de ise, akademisyenler genel ortalamanın
%66’sı düzeyinde bir maaş almaktadırlar.
Şekil 4. Öğretim Üyesi Ortalama Maaşının Grup Ortalamasına Oranı (%)
Ermenistan
Rusya
Çin

0,14
0,16
0,18

Etiyopya

0,31

Kazakistan

0,40
0,45

Letonya
Meksika

0,49

Çek Cumhuriyeti

0,64

Türkiye

0,66

Kolombiya

0,69

Brezilya

0,81

Japonya

0,88

Fransa

0,89

Arjantin

0,96

Malezya

1,18

Nijerya

1,18

srail

1,21

Norveç

1,26

Almanya

1,31

Hollanda

1,35
1,46

Avustralya
ngiltere

1,51
1,53

Suudi Arabistan
ABD

1,54

Hindistan

1,55

Güney Afrika

1,66

talya

1,77

Kanada
0,00

1,83
0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Kaynak: Altbach, Reisteng and Pacheco, 2012’deki verilerden hareketle tarafımızdan hazırlanmıştır.
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MILLI GELIR KARŞILAŞTIRMALARI

Dünya Bankasının SGP karşılaştırmalarına dayalı analizler yanında ülkelerin
milli gelir seviyeleri ile öğretim üyelerinin maaşları arasındaki ilişkiyi incelemek
değerlendirmeler açısından yararlıdır. Sonuçlar, her ülkede akademisyenlik mesleğine atfedilen değeri göstermesi nedeniyle de oldukça dikkat çekicidir (Rumbley
vd., 2008).
Şekil 5. Ortalama Maaşın Milli Gelire Oranı (%)

Rusya

0,34

Norveç

0,98

Çin

1,03

Ermenistan

1,12

Letonya

1,13

Çek Cumhuriyeti

1,14

Fransa

1,19

Japonya

1,24

Meksika

1,41

Kazakistan

1,42

Hollanda

1,49

ABD

1,51

Almanya

1,56

Avustralya

1,63

Türkiye

1,82

srail

1,98

ngiltere

2,00

Kanada

2,14

talya

2,28

Suudi Arabistan
Kolombiya

2,97
3,23

Brezilya

3,28

Malezya

3,46

Arjantin

3,60

Güney Afrika

7,15

Etiyopya

13,06

Hindistan

19,96

Nijerya
0,00

21,93
5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Kaynak: Altbach, Reisteng and Pacheco, 2012’deki verilerden hareketle tarafımızdan hazırlanmıştır.

Karşılaştırma için gerekli veriler, Dünya Bankası’ndan (2012) derlenmiştir. Analiz
edilen ülkelerde akademik kadro ortalama aylık, kişi başına düşen milli gelirin
yaklaşık 3,8 katı daha yüksek kazanç elde etmektedir. Yapılan incelemeye göre,
gelişmiş ülkelerde öğretim üyelerine ödenen maaş kişi başına düşen milli gelirin
1,49 ile 2,28 kat arasında değişmekte, az gelişmiş ülkelerde ise bu oran 21,93 (Örneğin Nijerya) kat daha fazladır. Benzer şekilde İGE’de orta sıralarda yer alan bazı
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Kaynak: Altbach vd., 2012.

Harita 3. Öğretim Üyesi Ortalama Maaşının Milli Gelire Oranı
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ülkelerde öğretim üyelerine ödenen maaşların aylık milli gelire oranın göreceli
olarak düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir (Rumbley vd., 2008).
Türkiye ise, bu sıralamada 28 ülke arasında 14. sırada yer almaktadır. Ülkemizde
öğretim üyeleri kişi başına ortalama mili gelirin yaklaşık 1,82 katı düzeyinde bir
maaş almaktadırlar. Bu oranı ile Türkiye, ABD, Fransa ve Almanya gibi gelişmiş
ülkelere kıyasla milli gelire göre öğretim üyelerine çok daha yüksek maaş ödemektedir. Diğer yandan, Türkiye öğretim üyelerine milli gelire göre bakıldığında,
Hindistan, Malezya, Güney Afrika ve Arjantin gibi gelişmekte olan ülkelerden
daha az maaş ödemektedir.
Gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki bu parite farklılıkları çeşitli
biçimlerde açıklanabilir. Her şeyden önce az gelişmiş ülkelerde öğretim üyelerinin ortalama maaşları ile kişi başına düşen milli gelir arasındaki belirgin farklılık
yüksek oranlı genel yoksulluk düzeyinin bir yansımasıdır. Bu ülkelerde zengin ve
yoksul kesimlerin gelir seviyeleri arasındaki ciddi farklılıklar öğretim üyeliği gibi
meslekleri yukarı doğru itmektedir. İkinci olarak, gelişmekte olan ekonomilerde
öğretim üyeliği mesleği hem sosyal hem de finansal açıdan toplumsal düzlemde
yüksek bir prestiji yansıtmaktadır. Gerçekte, öğretim üyeliği özellikle az gelişmiş
toplumlarda bir mesleğin sınırlarını aşacak şekilde daha seçkin bir sosyal ve ekonomik bir çevreye ve gruba aidiyetin göstergesi olabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde
ise, öğretim üyeleri ile diğer toplumsal sınıflar arasındaki farkın en azından finansal temelde özel bir değer taşımadığı açıktır (Rumbley vd., 2008).
Genel olarak değerlendirildiğinde, Tablo 1 ve Şekil 6’da görüldüğü üzere Türkiye’deki öğretim üyeleri karşılaştırma grubundaki ülkelerle kıyaslandığında giriş
düzeyi (yardımcı doçentlik) pozisyonu açısından kıdemli öğretim üyeliği pozisyonuna göre daha iyi bir konumdadır. Kıdemli öğretim üyeliği maaşı açısından
21. sırada yer alan Türkiye, giriş seviyesinde 17. sıraya kadar yükselmektedir.
Tablo 1. Karşılaştırma Grubu Ülkelerde Öğretim Üyeliği Maaşı ve Türkiye
İstihdam Pozisyonu
Giriş Seviyesi
Kıdemli Öğretim Üyeliği
Ortalama Maaş

Karşılaştırma
Kriteri
Ey Yüksek
En Düşük
Ey Yüksek
En Düşük
Ey Yüksek
En Düşük

Ülke

Maaş (SGP/$)

Kanada
Çin
Kanada
Ermenistan
Kanada
Ermenistan

5.733
259
7.196
538
9.485
665

Türkiye’nin Konumu
(28 Ülke Arasında)
17.sırada
2.173$
21. sırada
3.898$
20. sırada
2.597$

Kaynak: Altbach, 2012’deki verilerden hareketle tarafımızdan hazırlanmıştır.
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Şekil 6’da 28 ülkenin giriş, kıdemli öğretim üyeliği ve ortalama maaş farklılıkları karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. 28 ülke arasında giriş pozisyonu ile
kıdemli öğretim üyeliği arasında 2,06 katlık bir maaş farkı mevcuttur. Bu sonuç,
kıdemli öğretim üyeliği maaşının giriş pozisyonundaki bir akademisyenden yaklaşık iki kat daha yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Çin, karşılaştırma grubu
içinde (4,3 paritesi ile) en yüksek varyasyona sahip olan ülke, Norveç ise, (1,3
paritesi ile) en düşük varyasyonu sahip ülke konumundadır (Altbach, 2012). Türkiye’de en düşük öğretim üyesi maaşı ile en yüksek öğretim üyesi maaşı arasındaki
oran 1,79 düzeyindedir. Bu konumuyla Türkiye, 28 ülke arasında 21. sırada yer almaktadır. Diğer bir ifadeyle, en yüksek öğretim üyesi maaşı ile en düşük öğretim
üyesi maaşı arasındaki fark Türkiye için görece düşüktür.
Şekil 6. Karşılaştırma Grubu Ülkelerde Öğretim Üyeliği Maaşı (SGP/$)
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Ortalama Maaş

Kıdemli Öğretim Üyesi Maaşı

2. KAMU ÇALIŞANLARININ
MAAŞLARI KARŞISINDA
ÖĞRETİM ÜYELİĞİ MAAŞI

2002-2013 periyodu, öğretim üyeleri ile diğer kamu meslek grupları arasındaki
maaş farkının akademik personel aleyhine ciddi biçimde genişlediği bir dönemi
temsil etmektedir. Özellikle hâkim, avukat, mühendis, doktor ve şube müdürü
gibi mesleki pozisyonlarla kıyaslandığında akademik pozisyonların 2002’den sonraki dönemde nominal artışlar, reel artışlar ve maaşların milli gelire oranı açısından diğer kamu çalışanları karşısında gerileme kaydettiği açıktır.

2.1

2002-2013 DÖNEMI MAAŞ ARTIŞ PARITELERI

Veriler, 2002-2013 döneminde öğretim üyelerinin maaşlarında diğer kamu görevlilerine kıyasla ciddi bir gerileme olduğunu göstermektedir. Gerileme en belirgin
şekilde, profesörlük pozisyonunda gözlenmiştir. 2002 yılında 1.854 TL maaş alan
bir profesörün maaşı sonraki 11 yılda sadece 2,7 kat artarken aynı dönemde bir
hakimin (1/8) maaşı 5,3, avukatın 5,2, teknisyenin 5,06, şube müdürünün 4,3, uzman doktorun 3,8 ve hemşirenin 3,7 kat artmıştır. Araştırma kapsamında analiz
edilen kamu pozisyonlarındaki ortalama artış bu dönemde yaklaşık 3,4 kat olarak
gerçekleşmiştir.
Ortalama artışa en fazla yaklaşan akademik mesleki pozisyon araştırma görevliliğidir. Toplumsal algı açısından öğretim üyeliği mesleğine girişin ilk basamağını
temsil eden araştırma görevliliği, söz konusu dönemde diğer akademik pozisyon-
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Şekil 7. 2002-2013 Dönemi Maaş Artış Pariteleri

Hakim 8/1

5,34

Avukat

5,29
5,26

Memur 9/1
Teknisyen

5,06
4,9

ube Müdürü

4,84

Hem ire
4,59

Mühendis

4,51

Uzman Doktor

4,47

Doktor

4,35

Ö retmen (9/1)
Kaymakam

4,27

Polis

4,12

Ara tırma Görevlisi

4,09
3,74

Ba komiser
Yardımcı Doçent

3,39
3,09

Genel Müdür
Doçent

2,96
2,72

Profesör
0

1

2

3

4

5

6

Kaynak: Maliye Bakanlığı; Teknoline, 2013; TÜİK, 2013; Türkiye, 2002’deki verilerden hareketle tarafımızdan hazırlanmıştır.

lara kıyasla daha yüksek bir artış seyri izlemiştir (4,9 kat). Buna karşılık, artış
düzeyindeki göreceli dezavantaj profesörlük pozisyonu ile sınırlı değildir. Referans dönemde doçent ve yardımcı doçentlik maaşlarındaki artış, benzer biçimde
oldukça sınırlı düzeyde kalmıştır (sırasıyla 2,9 ve 3,4).
Akademik mesleki pozisyonlar hesaplama dışında tutulduğunda öğretim üyeliği mesleğinin 2002-2013 döneminde maaşlarındaki göreceli gerileme açık bir
şekilde görülmektedir. Bu pozisyonlar dışında referans mesleki pozisyonlardaki
ortalama artış 4,6 kat düzeyine yükselmektedir. Oysa aynı dönemde profesörlük
pozisyonundaki maaş artışı, bu artışın ancak % 59’u seviyesinde kalmıştır. Öğretim üyeliği (doçentlik, yardımcı doçentlik ve profesörlük) pozisyonlarının maaşlarındaki ortalama artış baz alındığında bile akademik personelin diğer kamu çalışanlarına yapılan ortalama maaş artışının ancak %66’sına ulaşabildiği görülmektedir. Bu oran, araştırma görevliği pozisyonu dâhil edildiğinde de sadece %72’ye
ulaşabilmektedir.

40

2. KAMU ÇALIŞANLARININ MAAŞLARI KARŞISINDA ÖĞRETİM ÜYELİĞİ MAAŞI

2.2

MAAŞLARIN MILLI GELIRE ORANI

Maaş karşılaştırmaları açısından dikkate alınması gereken bir diğer veri, 20022013 döneminde karşılaştırma grubunda yer alan mesleklerin maaşlarındaki artışın kişi başına gayri safi yurtiçi hâsılaya oranındaki değişimdir. Bu değişim, söz
konusu dönemde akademisyenlik mesleğine verilen değeri finansal boyutlarıyla
ortaya koymaktadır. Veriler, 2002-2013 döneminde karşılaştırma grubunda yer
alan mesleki pozisyonların tümünde gelişme olduğunu göstermektedir. 10 yıllık
dönemde ortalama iyileşme 0,22 düzeyindedir. Diğer bir ifade ile karşılaştırma
grubunda yer alan pozisyonların ortalama maaşı 2002 yılında kişi başına aylık
milli gelirin 1,89 katı iken, bu parite 2013 yılında 2,11’e yükselmiştir. Bu gelişmeyi
özellikle son yıllarda nitelikli personelin kamu kesiminde istihdam edilme beklentisi ve talebinin artmasıyla teyit etmek mümkündür.
Referans dönemde bu artıştan en fazla yararlanan kamu pozisyonları hakimlik
(0,95) ve avukatlık (0,83) olmuştur. 2002 yılında bir hakimin maaşı kişi başına
gayri safi yurtiçi hâsılanın sadece 1,90 kat daha yüksek iken, bu oran sonraki 11
yılda %50 artışla 2,85 düzeyine ulaşmıştır. Artış oranı avukatlık pozisyonu için
%48,5’e ulaşmaktadır. Böylece kamu sektöründe çalışan bir avukat bir Türkiye
vatandaşının aylık ortalama kazancının 2,19 katı daha yüksek bir maaş almaktadır. Her iki pozisyonun ortalama artışı genel ortalamadaki iyileşmenin 4,02 katını aşan bir iyileşme anlamına gelmektedir. Söz konusu dönemde öğretim üyeliği
pozisyonlarına (profesör, doçent, yardımcı doçent) ilişkin maaşların milli gelire
oranında belirgin bir gerileme yaşanmıştır. Şekil 8’de görüldüğü gerileme oranı
profesörler için 0,98 düzeyine kadar çıkmaktadır. Üç pozisyon için ortalama gerileme ise 0,49 düzeyindedir.
Referans dönemde milli gelire oranı açısından en fazla gelişme kat eden akademik
pozisyon araştırma görevliliği olmuştur. 2002 yılında bir araştırma görevlisi kişi
başına gayri safi yurtiçi hasılanın 1,37 katı daha yüksek bir maaş alırken, bu oran
2013 yılında 1,58’e yükselmiştir. Ancak bu iyileşme ortalama iyileşmenin ancak
%57’sine ulaşabilmektedir. Diğer akademik pozisyonlar (doçent ve yardımcı doçent) benzer biçimde ortalama iyileşme düzeyinin ancak %57’sine ulaşabilmişlerdir. Öte yandan akademik pozisyonlar ihmal edildiğinde araştırma grubuna dâhil
mesleklerin maaşlarında 2002-2013 dönemindeki iyileşme 0,35’e ulaşmaktadır.
Oysa akademik pozisyonların maaşlarında ortalama -0,32 düzeyinde bir gerileme yaşanmıştır. Bu durum, referans dönemde diğer kamu mesleki pozisyonların
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Şekil 8. Maaşların Milli Gelire Oranındaki Gelişme (2002-13) (%)
Memur 9/1
Teknisyen

0,88

1,29
1,35

0,95

Ö retmen (9/1)

1,39
1,14

Ortalama Memur
Maa ı

1,39
1,30

Hem ire

1,04

Ara tırma
Görevlisi

1,42
1,58
1,37
1,77
1,52

Polis

1,83
1,92

Yardımcı Doçent
Doktor

1,97

1,57

1,99

Doçent

2,39

Maa lar/Milli Gelir (2013) 2013

2,01
1,91

Ba komiser
ube Müdürü

2,19

1,59

Mühendis

2,23

1,73

Kaymakam

1,91

Avukat

Maa lar/Milli Gelir (2002) 2002

2,29
2,54

1,71

Uzman Doktor

2,02

Hakim 8/1

2,56

1,90

2,85
3,20

Profesör

4,19
4,27

Genel Müdür
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

4,91
5,00

6,00

Kaynak: Maliye Bakanlığı; Teknoline, 2013; TÜİK, 2013; Türkiye, 2002’deki verilerden hareketle tarafımızdan hazırlanmıştır.

maaşlarındaki göreceli artışın yaklaşık 1,14 kat daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, değerlendirmeler, öğretim üyeliği mesleğinin bu dönemde maaş artışları açısından göreceli olarak hakimlik, avukatlık, uzman doktorluk,
mühendislik, şube müdürlüğü ve kaymakamlık gibi pozisyonların oldukça gerisinde kaldığını ortaya koymaktadır.

2.3

REEL ARTIŞ DÜZEYI

Karşılaştırmalı analizler açısından değerlendirilmesi gereken bir diğer veri, referans
dönemde reel maaşlarda gerçekleşen artış oranlarıdır. Reel maaşlardaki eğilim ilgili
meslek kategorisinin refah düzeyindeki değişimi gösteren önemli bir göstergedir.
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Şekil 9’da, 2003-2013 dönemi maaş artışları Merkez Bankası Ücretliler Geçinme
Endeksi (1995=100) açısından analiz edilmiştir. Söz konusu dönemde karşılaştırma grubunda yer alan mesleki pozisyonların maaşları reel olarak ortalama %51
düzeyinde artmıştır. Veriler, artış trendi açısından en dezavantajlı dört gruptan
üçünün akademik pozisyonlara ait olduğunu göstermektedir. Akademik pozisyonların maaşlarındaki iyileşme bu dönemde genel ortalama artışın oldukça gerisinde kalırken, profesörlerin maaşı ise, %4 oranında gerilemiştir. Bir diğer ifade
ile profesörlük statüsünde çalışan bir öğretim üyesinin reel düzeyde 2003 yılında
100 birim olan maaşı 2013 yılı Haziran ayına gelindiğinde 96’ya gerilemiştir. Oysa
aynı dönemde, genel ortalamaya göre, bir hâkimin (8/1) maaşı reel düzeyde 2,
avukatın ise, 1,7 kat daha fazla artmıştır.
Doçentlik ve yardımcı doçentlik maaşları ise, profesörlere göre daha yüksek olmakla birlikte genel ortalamanın oldukça altında bir gelişme seyri izlemişlerdir.
Örneğin doçentlik pozisyonunun reel maaşı referans dönemde ortalama artışın
40 puan gerisinde kalırken, bu oran yardımcı doçentler için 32 puan düzeyindedir. Akademik pozisyonlar değerlendirme dışı tutulduğunda diğer meslek grupŞekil 9. Reel Maaş Artış Oranları (2003-13) (%)

-3,8

Profesör

11,4

Doçent

17,6

Genel Müdür

19,3

Yardımcı Doçent

33,3

Ba komiser

40,5

Ara tırma Görevlisi

43,2

Polis
Ö retmen (9/1)

45,1

Kaymakam

52,3

Ort. Memur Maa ı

52,5
59,4

Hem ire

62,0

Uzman Doktor

62,4

Mühendis

66,0

Doktor

67,9

Memur 9/1

71,7

ube Müdürü

86,1

Teknisyen

86,6

Avukat

103,5

Hakim 8/1
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Kaynak: Maliye Bakanlığı; Teknoline, 2013; TÜİK, 2013; Türkiye, 2002’deki verilerden hareketle tarafımızdan hazırlanmıştır.
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larının ortalama reel artışı %61’e ulaşmaktadır. Bu veri esas alındığında öğretim
üyeleri ile diğer meslek grupları arasındaki farkın daha da açıldığı görülmektedir.
Nitekim öğretim üyeliği pozisyonlarının maaşlarındaki ortalama iyileşme oranı
(%9) diğer mesleklerin maaşlarında gözlenen iyileşmenin sadece %11’ine karşılık
gelmektedir. Akademik pozisyonlar arasında reel artış açısından en iyi konumda
olan araştırma görevlisinin maaşı ise, sadece %67’si kadar bir artış sağlayabilmiştir. Tüm akademik pozisyonlar bir arada ele alındığında ise, 2003-2013 döneminde, akademik pozisyonların Ücretliler Geçinme Endeksi’ne (ÜGE) göre ortalama
%17 düzeyinde reel bir iyileşmesi kaydettiği görülmektedir. Bu oran, genel ortalamanın en az 34 puan gerisinde kalan bir artışa işaret etmektedir. Bir diğer ifade
ile karşılaştırma grubunda yer alan mesleklerin maaşları akademik pozisyonlara
kıyasla reel düzeyde 3 kat daha fazla artmıştır.

3. ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖLÇEĞİNDE AKADEMİSYEN
MAAŞLARI

3.1

KAMU ÜNIVERSITELERI ARASINDAKI MAAŞ
FARKLILIKLARI

Öğretim üyelerinin maaşlarıyla ilgili konuda önemli sorunlardan biri de kamu
üniversiteleri arasındaki farklılıklardır. Bu farklılığı doğuran faktör bazı üniversitelere yapılan geliştirme ödeneğidir.
Farklılıklar özellikle az gelişmiş yörelerdeki üniversitelere gittikçe artma eğilimindedir. Örneğin İstanbul’daki bir üniversitede görev yapan bir profesöre göre Hakkâri, Ardahan ve Ağrı’da çalışan bir meslektaşı 1,7 kat daha yüksek maaş almaktadır. Bu fark araştırma görevlileri için 1,75 kata kadar yükselebilmektedir. Öğretim
pozisyonlarının ortalama maaşları açısından geliştirme ödeneğinin katkısıyla
en düşük maaş ile en yüksek maaş arasındaki fark 1,73 düzeyine çıkmaktadır.
Üniversiteleri diğer kamu kurumlarıyla eş değer düzeyde algılayan bir politikanın
yansıması olan bu olgu, temelde az gelişmiş bölgelerdeki üniversitelerde görev
yapmayı cazip hale getirmeyi hedeflemektedir. Buna karşılık, üniversiteler arasında ciddi maaş farklılıklarına yol açan bu politika birçok açıdan eleştiriye açıktır.
Her şeyden önce bu farklılıklar kimi zaman komşu iller arasında bile ciddi biçimde genişleyebilmektedir. Örneğin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesindeki öğretim üyelerine göre komşusu Artvin Üniversitesindeki akademisyenler %70 daha
yüksek bir geliştirme ödeneği almaktadır. Benzer bir fark Kastamonu Üniversitesi
ile Sinop Üniversitesi arasında söz konusudur. Sinop Üniversitesinde görev yapan
öğretim üyeleri %18 düzeyinde daha düşük bir geliştirme ödeneği almaktadırlar.
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Şekil 10. Geliştirme Ödeneğinin Yarattığı Maaş Farkı Pariteleri (%)
Geli tirme Ödene i Almayan Üniversiteler

1,00

Yalova Ünv., Mehmet Akif Ersoy , Düzce Ünv. , Namık Kemal

1,10

Kırklareli Ünv., U ak Ünv.

1,11

Bilecik eyh Edebali

1,12

Aksaray Ünv., Karamano lu Mehmetbey, Nev ehir Ünv., Osmaniye Korkut Ata

1,13

Bartın Ünv. , Hitit , Giresun Ünv. , Karabük Ünv., Ahi Evran , Ordu Ünv.

1,15

Çankırı Karatekin , Sinop Ünv.

1,16

Kastamonu Ünv.

1,19

Amasya , Kilis 7 Aralık , Bozok , Recep Tayyip Erdo an

1,21

Artvin Çoruh , Gümü hane Ünv.

1,44

Adıyaman Ünv., Erzincan Ünv.

1,49

Batman Ünv.

1,64

Mardin Artuklu , Tunceli Ünv.

1,67

Bingöl Ünv., Bitlis Eren , I dır Ünv. , Mu Alparslan , Siirt Ünv.

1,71

A rı brahim Çeçen , Ardahan Ünv. , Hakkâri Ünv. , ırnak Ünv.

1,74
0
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0,4

0,6

0,8
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1,2
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1,6

1,8
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Kaynak: 2005/8681 sayılı “Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” esas alınarak tarafımızdan hazırlanmıştır.

Öte yandan iller arasındaki maaş farklılıkları ile illerin gelişmişlik düzeyleri arasında da belirgin bir ilişki gözlenememektedir. Bu konuda Kalkınma Bakanlığı
tarafından 2011 yılında revize edilen “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE)” raporu önemli bir karşılaştırma zemini sağlamaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2012). Örneğin gelişmişlik indeksinde
44. sırada bulunan Artvin’de çalışan öğretim üyeleri ile Artvin’e göre 18 kademe
daha geride yer alan Gümüşhane Üniversitesindeki öğretim üyeleri aynı düzeyde
maaş almaktadır. Benzer biçimde Karabük’le Giresun arasında gelişmişlik açısından yaklaşık iki kat fark olmasına rağmen iki ilde görev yapan öğretim üyelerinin
geliştirme ödenekleri aynı orandadır. Gelişmişlik düzeyi sıralamasında 9. sırada
yer alan Tekirdağ Üniversitesinde görev yapan bir öğretim üyesine göre 55. sırada yer alan Aksaray Üniversitesindeki bir öğretim üyesi sadece %30 daha yüksek
bir geliştirme ödeneği almaktadır. Oysa gelişmişlik sıralamasında 21 basamak üst
sırada yer alan Rize’deki Üniversitede çalışan bir öğretim üyesi Aksaray’daki meslektaşından yaklaşık 1,9 kat daha yüksek geliştirme ödeneği almaktadır.
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Bu politikanın eleştiriye en açık tarafı ise, kurumsal performans ile teşvikler arasında tersine bir ilişki kurmuş olmasıdır. Kalkınmış yörelerdeki üniversitelerde
çalışan öğretim üyeleri, bu politika sonucunda maaş dezavantajıyla çalışmaya
zorlanmaktadır. Gerçekten de üniversite sıralamalarında ve yükseköğretim taban puan sıralamalarında kalkınmış yörelerdeki programlar daha üst sıralardadır. Söz konusu üniversitelerin hiçbiri geliştirme ödeneği almamaktadır. Kamu
üniversiteleri arasındaki söz konusu maaş farklılıklarına ilişkin sorun, bizatihi
dezavantajlı bölgedeki öğretim üyelerine geliştirme ödeneği verilmesinden kaynaklanmamaktadır. Sorun, genel olarak öğretim üyeleri maaşlarının yetersiz olması ve bunun sonucunda özellikle geliştirme ödeneği almayan üniversitelerde
çalışan öğretim üyelerinin dezavantajlı duruma düşmesidir. Bu sorunu aşmak için
maaşlarda iyileştirme yapmak zorunludur çünkü kalkınmış yörelerdeki nitelikli
öğretim üyeleri maaş dezavantajlarını aşmak için ya vakıf üniversitesine geçmekte
veya meslekten çekilerek alternatif iş ve meslek alanlarına yönelmek durumunda
kalmaktadırlar.

3.2

VAKIF ÜNIVERSITELERI İLE KAMU ÜNIVERSITELERI
ARASINDAKI MAAŞ FARKLILIKLARI

2013 yılı verilerine göre ülkemizde 71 vakıf üniversitesi mevcuttur. İstanbul 37
ile vakıf üniversitesinin en fazla olduğu ildir. 12 vakıf üniversitesi olan Ankara,
ikinci sırada gelmektedir. İzmir’de 5, Konya ve Gaziantep’te 3, Antalya, Mersin, ve
Kayseri’de 2’şer vakıf üniversitesi mevcuttur. Bursa, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon vakıf üniversitesi olan diğer illerimizdir. Ücretler ve çalışma koşulları, nitelikli öğretim üyelerini üniversiteye çekmede önemli bir araç konumundadır. Bu
nedenle vakıf üniversitesi istihdam edilen öğretim üyelerinin hem ücret sistemi
hem de çalışma koşulları oldukça farklılaşmaktadır. Bu farklılık, sadece üniversiteler arasında değil aynı zamanda aynı üniversitedeki öğretim üyeleri arasında
da gözlenmektedir. Bu nedenle kamu öğretim üyeleriyle vakıf üniversitelerindeki
meslektaşları maaş açısından kıyaslamak oldukça güçtür.
Vakıf üniversiteleri ile kamu üniversitelerinin öğretim üyelerinin maaşlarını karşılaştırmada güçlük yaratan bir diğer faktör, vakıf üniversiteleriyle ilgili yeterli ve
sağlıklı verinin yokluğudur. Mevcut veriler internet medyasına yansıyan bilgilerden derlenebilmektedir. Bu bilgiler de güncel olmaktan uzaktır, ayrıca, çoğunlukla, İstanbul’daki vakıf üniversitelerinin çalışma koşullarını yansıtmaktadır. Genel
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ortalama açısından değerlendirildiğinde İstanbul’da vakıf üniversitelerinde görev
yapan bir öğretim personeli kamu üniversitesindeki meslektaşından kabaca 1,67
ile 1,94 kat daha fazla maaş almaktadır. Öte yandan son yıllarda kamu ve özel
üniversiteler arasındaki maaş farklılıkları giderek daha belirgin hala gelmektedir.
Maaş farklılıklarına yol açan çeşitli olgular söz konusudur. Her şeyden önce bu
olgu, vakıf ve kamu üniversitelerin çalışma anlayışının kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. İkinci olarak, maaşlar vakıf üniversitelerinde tüm akademik pozisyonlarda belirgin biçimde daha yüksektir. Bu durum, yer yer iki katına
ulaşan bir maaş farklılığı ortaya çıkarmaktadır. Bir diğer faktör ise, son yıllarda
kamuda maaş artışlarının öğretim üyelerinin aleyhine işlemiş olması, maaş farkının daha da büyümesine zemin hazırlamıştır.
Şekil 11. Kamu ve Vakıf Üniversitelerinde Maaşlar (TL)
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Kaynak: Çakmakcı, 2005’teki veriler güncellenerek tarafımızdan hazırlanmıştır.

3.3

AKADEMIK POZISYONLAR ARASINDAKI MAAŞ
FARKLIKLARI

Akademik pozisyonlar arasındaki maaş farklıkları özellikle yükselme ve performansı teşvik açısından oldukça önemlidir. Mesleki basamağın üst basamaklarına
tırmanan başarılı ve kıdemli öğretim üyelerinin alt basamaklardaki pozisyonlardan anlamlı bir maaş farklılığı içinde olması başarının ödüllendirilmesini ifade
etmektedir. Bu durum, alt pozisyonlarda olan akademisyenlerin mesleki kariyerin
üst basamaklarına tırmanmalarını teşvik edici bir rol oynayacaktır. Buna karşılık
farkın kapanmasının bu teşviki sınırlayacağı açıktır.
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Öğretim üyeleri pozisyonları arasındaki maaş farkları son 11 yıllık süreçte bir
daralma yaşamıştır. Bu dönemde profesör maaşları diğer öğretim üyelerine göre
daha sınırlı bir artış göstermiştir. Profesör maaşı 2002 yılında dört öğretim elemanı pozisyonun ortalama maaşına göre %165 daha fazla iken bu oran 2013 yılında %143’e gerilemiştir. Bu süreçte araştırma görevliliği maaşı daha fazla artış
sergilemiştir. Buna karşılık, öğretim üyeliği maaşları araştırma görevliliği maaşıyla oranlandığında tüm öğretim üyeliği maaşlarının göreceli olarak gerilediği
anlaşılmaktadır. Örneğin profesör, 2002 yılında bir araştırma görevlisinin 2,91 katı
maaş alırken, bu parite 2013 yılında 1,99’a kadar gerilemiştir. Eğer söz konusu dönemde bu fark korunmuş olsaydı 2013 yılında bir profesörün maaşı 2.183 TL daha
yüksek olacaktı. Bu gerileme doçentlik pozisyonu için daha sınırlı düzeyde olmakla
birlikte 2013 yılında doçentlik maaşı araştırma görevlisi karşısında 2002 yılına göre
yaklaşık %26 gerilemiştir. Referans dönemde araştırma görevliliği kadrosu ile yardımcı doçentlik arasındaki maaş farkı ise, 1,34’den 1,14’e gerilemiştir. Oysa bu fark
korunabilmiş olsaydı yardımcı doçentler 2012 yılı sonunda en az 469 TL daha yüksek bir maaş almış olacaklardı. Farklılığın 2002-2013 döneminde öğretim üyeliği
pozisyonları arasında da değiştiği görülmektedir. Örneğin 2002 yılında bir profesör
2002 yılında bir doçentten 1,7, bir yardımcı doçentten ise, 2,18 kat daha yüksek
maaş alırken, bu oran 2012 yılına açık biçimde daralmıştır. Bu daralma, yardımcı
doçentlik pozisyonu ile %20, doçentlerle olan ise, %25’ler düzeyine ulaşmaktadır.
Şekil 12. Akademik Pozisyonlar Arasındaki Maaş Pariteleri Değişimi (2002-13) (%)
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Kaynak: Çakmakcı, 2005’teki veriler güncellenerek tarafımızdan hazırlanmıştır.
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Şekil 13. Öğretim Üyeliği Maaşının Araştırma Görevlisi Maaşına Oranı (2002-13) (%)
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Kaynak: Çakmakcı, 2005’teki veriler güncellenerek tarafımızdan hazırlanmıştır.
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Ara tırma Görevlisi

4. ÖĞRETİM ÜYELİĞİ MAAŞI
İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

Ülkemizde mevcut haliyle (kamu üniversitelerindeki) öğretim üyeliği maaş sistemi
klasik kamu bürokrasi kavram, işlem ve kriterlerin bir yansımasıdır. Oysa öğretim
üyeliğinin hem mesleki niteliği hem de çıktısı daha farklı ve esnek bir maaş modelinin kurgulanmasını gerektirmektedir. Öte yandan Dünya Bankası, üyelerine küresel standartlarda (world-class) yeni bir üniversite modeli önermektedir. Şekil 14’te
gösterildiği gibi bu model stratejik vizyona sahip, yenilikçi ve esnek bir üniversite
profilini ön plana çıkarmaktadır. Böylece üniversitelerin karar almada ve kaynak
yönetiminde bürokratik süreçlerle tıkanmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
Küresel standartlardaki bir üniversite modelinin üç temel çıktısı olması beklenmektedir: mezunlar, bilimsel araştırmalar ve piyasaya yaratılan teknoloji. Böyle bir
modeli destekleyecek çalışma ve maaş sisteminin de performans odaklı olması gerekmektedir. Esasen konuyla ilgili literatür de ağırlıklı olarak bireysel ücretlendirme
sistemini ön plana çıkarmaktadır. Akademisyenlikle ilgili bir maaş sisteminin öğretim, araştırma-yayın ve piyasa yaratılan katma değerle ilişkilendirilmesine vurgu
yapılmaktadır (Konsor, 2010). Aslında hangi düzeyde olursa olsun bir pozisyonun
fiyatlandırılması (veya geliri) verimliliğinin bir yansımasıdır. Bu standart işgücü piyasası modelinin de bir gereğidir (Hamermesh, Johnson ve Weisbrod, 1982).
Bu kapsamda öğretim üyeliği maaş sistemiyle ilgili olarak önerilen modelin iki
boyutu olmalıdır: Temel maaş ve değişken maaş. Temel maaş, önerilen sistemin
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Şekil 14. Küresel Standartlarda Üniversite Modeli
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Kaynak: Altbach ve Salmi, 2011.

girdi boyutunu temsil ederken, performans maaşı ise, sistemin çıktı boyutunu
temsil etmektedir. Temel maaş, uluslararası standartlara göre rekabetçi bir düzeye revize edilmeli, temel maaşın en az %60’ı kadar bir rakam ise, performans
maaşı olarak tanımlanmalıdır. Öğretim üyeliği maaşı ise, temel maaş ile bireysel
ve kolektif başarıya endekslenecek olan performans maaşının toplamına eş değer
olmalıdır.

4.1

MODELIN TEMEL MAAŞ BOYUTU

Temel maaş, toplam maaşın girdi eksenli boyutunu tanımlamaktadır. Öğretim
üyeliği, birçok mesleki alandan farklı olarak yetişmesi uzun zaman alan bir nitelik
arz eder. Birçok durumda alternatif maliyeti yüksek olsa da öğretim üyesi olmayı
isteyen yetkin üniversite mezunları zahmetli bir sürece gönüllü olarak katlanırlar.
Bu nedenle mesleğin objektif kriterlerini karşılayarak öğretim üyesi olan bir kişi,
gösterdiği çaba ve sebatın karşılığı olan bir temel maaş düzeyine sahip olmalıdır.
Temel maaş, görevde olanları tatmin edici, akademisyen olmayı hedefleyen meslek adaylarını ise, cezbedici nitelikte olmalıdır. Mevcut durumda öğretim üyeliği
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maaşının uluslararası ölçekte rekabetçi olmadığı açıktır. Maaşlar, ülkemizle aynı
kulvarda yarışan birçok ülkenin gerisinde kalmaktadır. Bu nedenle öğretim üyeliğinin mesleki kalitesini geliştirmek, mesleğe yetkin bireyleri çekmek, öğretim
üyelerinin kapasitesinden tam olarak yararlanabilmek için temel maaş makul bir
düzeyde iyileştirmeye tabi tutulmalıdır. Makul iyileştirme, maaşların uluslararası
karşılaştırmalar zeminde uyarlanmasını tanımlamaktadır. Diğer bir ifade ile temel maaşlardaki revizyon oranı ülkemizle aynı kulvarda yarışan ülkelerin pariteleri esas alınarak hesaplanmalıdır.
Şekil 15. Uyarlanmış Öğretim Üyeliği Maaşı (2013/$)
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Kaynak: Altbach, Reisberg and Pacheco, 2012’deki verilerden hareketle tarafımızdan hazırlanmıştır.

Bu kapsamda Grafik 15’te benzer ekonomik ve sosyal koşullara sahip Brezilya,
Malezya ve Arjantin baz alınarak öğretim elemanlarının temel maaşları projekte
edilmiştir. Temel maaşların Brezilyalı öğretim üyelerine ödenen maaş düzeyine
revize edilmesi ortalamada öğretim elemanı maaşının %80 düzeyinde iyileştirilmesini ifade etmektedir. Mevcut koşullarda öğretim üyeleri, kişi başına gayri safi
yurtiçi hasılanın 1,8 katı daha yüksek bir maaş alırken, iyileştirmenin olması halinde bu parite 3,3 düzeyine yükselmiş olacaktır.
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Tablo 2. Uyarlanmış Öğretim Üyesi Temel Maaşları (TL)1
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2.366
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3.845

Kaynak: Altbach, Reisberg and Pacheco, 2012’deki verilerden hareketle tarafımızdan hazırlanmıştır.
1

Temel maaşların Malezya düzeyine uyarlanması halinde ise, iyileştirme oranı
%90’a ulaşmış olmaktadır. Bu durumda öğretim elemanlarının gayri safi yurtiçi
hasılanın 3,5 kat daha yüksek bir maaş alması mümkün olacaktır. Bir diğer senaryo ise, maaşların Arjantin düzeyine yükseltilmesidir. Böyle bir olasılık, mevcut
öğretim üyeliği maaşının %98 düzeyinde revize edileceği anlamına gelmektedir.
Bu artışla öğretim elemanının maaşı gayri safi yurtiçi hasılanın 3,6 katına yükselmiş olacaktır. Nihayet, üç ülkenin ortalamasını esas alan bir diğer senaryo da,
maaşlar gayri safi yurtiçi hasılanın 3,45 katına ulaşmış olacaktır. Bu artışla öğretim üyeliği maaşı yaklaşık %89 düzeyinde iyileşme sağlamış olacaktır. Böyle bir
uyarlama, öğretim üyelerinin hem meslekten ayrılarak piyasaya yönelmesini hem
de beyin göçünü sınırlayacak temel etmenlerden biridir.

4.2

MODELIN PERFORMANS MAAŞI BOYUTU

Modelin ikinci değişkeni, maaşın performans boyutunu yansıtmaktadır. Performans boyutu, öğretim üyesinin üniversiteye en az bir akademik dönemde yapmayı vaat ettiği ve üniversite yönetimi tarafından onaylanan performans hedeflerini
gerçekleştirme düzeyini tanımlamaktadır.

4.2.1

Performans Değişkenleri

Çıktı merkezli birçok mesleki pozisyon gibi öğretim üyelerinin maaşları da üretkenlerine bağlı olarak oluşmalıdır. Buna karşılık ülkemizde geleneksel olarak
öğretim üyeleri birer devlet memuru olarak görülmüş, verimlilikleri veya performansları, ücret seviyelerinin oluşmasında sınırlı ölçüde etkili olmuştur. Bu
durum, akademisyenlerin kapasitelerinden yeterince yararlanılamamasına yol

1. Hesaplamalarda 1,8 TL paritesi esas alınmıştır.
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açarken, üniversitenin de ekonomik ve teknolojik yeniliklerin öncüsü olma misyonundan uzaklaşması sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle üniversitelerin üretme kapasitesini aktive edecek bir maaş sisteminin mutlaka performans boyutunu
içermesi gerekir. Öte yandan esneklik içermeyen, büyük ölçüde tek düze bir maaş
sistemi hangi düzeyde olursa olsun öğretim üyeleri arasında maaş hakkaniyetini
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olgu, zamanla bireylerin kişisel çözümlerini
yaratmalarına yol açmakta, böyle bir alternatif çoğu durumda sistemin kalitesini
olumsuz yönde etkileyen bir sonuç doğurmaktadır. Bu nedenle üniversite sisteminin bireysel performansı içeren bir maaş modeline evrilmesi kaçınılmazdır. Bu
dönüşüm, hem bireysel üretkenliği teşvik edici hem de kurumsal kaliteyi güçlendirici bir rol oynayacaktır. Esasen birçok araştırma, çıktı odaklı bir maaş sistemiyle akademik üretkenlik arasında güçlü bir ilişki olduğunu teyit etmektedir
(Golden, Tsoodle, Odeh ve Featherstone, 2006; Popova, 2010).
Bu amaçla öğretim üyeliği maaşlarıyla ilgili olarak önerilen modelin ikinci boyutu kurumsal ve bireysel performansla ilişkilendirilmiştir. Bu çalışma kapsamında
sistemin performans maaş boyutunu üretebilecek performans değişkenlerinin
tüm öğretim üyeleri için tek düze ve standart olmasının gerçekçi olmadığı görüşü
savunulmaktadır. Bu nedenle öğretim üyelerinin güçlü olduklarına inandıkları
yetkinliklere uygun alanlarda performans hedefleri seçmelerinin daha rasyonel
olduğu düşünülmektedir. Küresel standartlarda (world-class) üniversite modeliyle
de uyumlu olacak şekilde üç temel performans alanının uygun olacağı değerlendirilmiştir: eğitim, araştırma-yayın ve danışmanlık.
Eğitim alanı, ağırlıklı olarak eğitim ve öğretim alanına yoğunlaşmak isteyen öğretim üyelerinin seçmeyi tercih edeceği performans alanını tanımlamaktadır. Bu
alana yönelen öğretim üyelerinin performans düzeyi, eğitim ve öğretim aktiviteleri esas alınarak ölçülmelidir. Öğrenci sayısı, öğretme düzeyi, öğrenci memnuniyeti, üniversite sınavında tercih edilme düzeyi gibi hedefler eğitim alanı için
belirlenebilir. Araştırma-yayın yetkinliğini daha güçlü gören öğretim üyeleri,
araştırma-yayın alanına yönelebilirler. Araştırma performansı, üretilen araştırma
sayısı, yayınlanan kitap, makale veya rapor sayısı, bilimsel konferansa katılım sayısı, üniversitenin ulusal ve uluslararası sıralamadaki yeri gibi hedeflerle ölçülmelidir. Danışmanlık alanı ise, özellikle üniversite sanayi ilişkileri güçlü olan ve
akademinin piyasa yönünü temsil eden öğretim üyeleri için seçilecek bir alandır.
Teknoparklar bu modelin en önemli ayağını temsil etmektedir. Burada üniver-
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siteye kazandırılan proje sayısı, gerçekleştirilen danışmanlık sayısı, üniversiteye
yaratılan katma değer gibi ölçütler esas alınabilir.
Yukarıdaki üç performans alanı birbirinden tamamen yalıtılmış olmamalıdır. Bir
öğretim üyesi, bu üç alandan birinde hedeflerinin en az %75’ini oluşturabilmeli, %25’lik boyutu da diğer alanlardan seçebilmelidir. Diğer bir ifade ile örneğin
araştırma alanını seçen bir öğretim üyesi hedeflerinin %75’ini bu alandan oluştururken %25’lik bölümünü de eğitim alanından tamamlayabilmelidir. Bu durum,
böyle bir tercihte bulunan bir öğretim üyesinin mesaisinin %75’ini araştırmaya
ayırması gerektiğini ifade etmektedir.
Bireysel hedeflerin grup hedefleriyle de ilişkilendirilmesi uygun olacaktır. Grup,
öğretim üyesinin görev yaptığı fakülte, bölüm veya bilim dalını tanımlamalıdır.
Her öğretim üyesi dönem sonunda toplam başarı puanının %80’ini bireysel, %20
’sini grup başarısından almalıdır. Sisteminin sağlıklı işleyebilmesi için hem hedeflerin atanmasında hem izlenmesinde hem de değerlendirilmesinde objektif ve
şeffaf bir performans modelinin kurulması zorunludur. Örneğin eğitim alanında
öğrenme düzeyi hedefinin başarısı sınavların ancak bağımsız bir sınav ofisi aracılığı ile ölçülmesine bağlıdır. Benzer biçimde araştırma hedeflerine ilişkin sayısal
değerler önemli olmakla birlikte yapılan araştırma ve yayınların niteliği de ödüllendirmede dikkate alınmalıdır.
Sistemin etkinliğini desteleyecek bir diğer faktör akademik unvan ve pozisyonların sadeleştirilerek eş değer kılınmasıdır. Diğer bir ifade ile unvan pozisyonun
dışında bir değer olmamalı ve tamamen performansla ilişkilendirilmelidir. Sistem
başarıya bağlı olarak hem yukarı doğru hem de aşağı doğru unvan ve pozisyon esnekliğine olanak tanımalıdır. Mevcut mutlak korumalı istihdam modeliyle böyle
bir sistemi işler kılmak mümkün değildir. İstihdam esnekliği bu nedenle modelin
önemli bir diğer değişkenidir. 2013 itibariyle üniversite sayısı 175’e ulaşılmıştır.
Performans düzeyine bağlı olarak öğretim üyelerin üniversiteler arasında mobilitesi istihdam esnekliği ile desteklenebilir. Böyle bir politika, uzun dönemde öğretim üyelerinin üniversiteler arasındaki dağılımını optimum düzeye çekebilecek
bir sürece olanak sağlayabilir.

4.2.2

Performans Maaşı Projeksiyonu

Performans maaşı, öğretim üyesinin hedeflerini gerçekleştirmesi ölçüsünde alabileceği ve temel maaşın %60’ına karşılık gelen bir değeri tanımlamaktadır. Tablo
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8’de hedefini %100 gerçekleştirmiş bir öğretim üyesinin alabileceği maksimum
performans maaşına ilişkin bir projeksiyon görülmektedir. Temel maaşa ilişkin
projeksiyon performans maaşının hesaplanmasında da uygulanmıştır.
Tablo 3. Performans Maaşı Projeksiyonu (TL)
Mevcut Maaş
Seviyesi

Brezilya’ya
Uyarlanmış
Maaşlar

Malezya’ya
Uyarlanmış
Maaşlar

Arjantin’e
Uyarlanmış
Maaşlar

Üç Ülke
Ortalaması

Profesör

2.821

4.604

4.857

5.053

4.604

Doçent

2.021

3.298

3.479

3.620

3.298

Yardımcı Doçent

1.621

2.645

2.790

2.903

2.645

Kaynak: Altbach, Reisberg and Pacheco, 2012’deki verilerden hareketle tarafımızdan hazırlanmıştır.

Tablo 9’da bir öğretim üyesinin temel maaş ve performans maaşı sonrasında ulaşabileceği toplam maaş düzeyine ilişkin projeksiyon verilmiştir. Tablodaki değerler
alınacak maaşı değil, alınabilecek maaşı ifade etmektedir. Dolayısıyla bir öğretim
üyesinin maaşı, temel maaş ile toplam maaş arasında hedeflerini gerçekleştirme
düzeyine bağlı olarak değişebilecektir.
Tablo 4. Toplam Maaş Projeksiyonu (TL)
Mevcut Maaş
Seviyesi

Brezilya’ya
Uyarlanmış
Maaşlar
12.278

Malezya’ya
Uyarlanmış
Maaşlar
12.952

Arjantin’e
Uyarlanmış
Maaşlar
13.476

Üç Ülke
Ortalaması

Profesör

7.523

Doçent

5.390

8.795

9.277

9.653

9.251

Yardımcı Doçent

4.322

7.053

7.440

7.741

7.419

12.914

Kaynak: Altbach, Reisberg and Pacheco, 2012’deki verilerden hareketle tarafımızdan hazırlanmıştır.

Sistemin suiistimal edilmemesi için bazı tedbirlerin alınması gerekir. Örneğin,
performans maaşına dâhil olması için öğretim üyesinden belirli bir performans
düzeyini gerçekleştirmesi beklenebilir. Örneğin hedeflerini en az %50 düzeyinde
gerçekleştiren öğretim üyesinin performans maaşına hak kazanması sağlanabilir. Nihayet, sistemde üstün başarı gösteren öğretim üyelerini ekstra ödüllendiren
mekanizmalarına da yer verilmelidir.
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Üniversite hem ekonomik, hem sosyal hem de siyasal açıdan modern toplumun
en seçkin kuruluşlarından biridir. Bireysel yaratıcılığı geliştirmek, toplumsal kalkınmayı desteklemek, ekonomik gelişmeyi ivmelendirmek, modernleşmeye ve
demokratik olgunluğa katkıda bulunmak üniversitelerin temel misyonudur. Bu
sürecin etkinliği öğretim üyeliğinin kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle
üniversiteleri, rutin hizmet üreten diğer kamu kurumlarından farklı görmek, öğretim üyeliğini de diğer meslek grupları veya kamu profesyonellerinden ayrı bir
konumda değerlendirmek gerekir. Ne var ki, ülkemizde geleneksel olarak öğretim
üyeliği mesleği kamu memurluğu çerçevesinde ele alınmıştır. Üniversitelerin ve
akademisyenlerin konumu bu nedenle diğer kamu kuruluşlarıyla paralel bir algılamayla değerlendirilmiş, çalışma koşulları da bu bakış açısıyla düzenlenmiştir.
Kamunun finansman gücüne bağlı olarak memuriyetteki istihdam koşullarının
gelişmesi veya gerilemesine paralel bir şekilde öğretim üyelerinin çalışma standartları da değişmiştir.
Oysa üniversiteler nitelikli işgücü yetiştiren, ekonomiye bilgi, teknoloji ve inovasyon yaratan kuruluşlardır. Bu vizyona sahip birçok ülkede öğretim üyeliği mesleği
toplumsal açıdan prestijli bir konumda ele alınmakta, çalışma şartları da buna
uygun şekilde düzenlenmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak da öğretim üyelerinin çalışma koşulları yukarıda ifade edilen misyonu etkin bir şekilde yerine
getirmelerini sağlayacak biçimde düzenlenmektedir. Böyle bir politika tercihi,
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hem toplumsal hem de ekonomik kazanımlar açısından oldukça önemlidir. Bu
yaklaşımın özellikle gelişmekte olan ülkelerde öncelikli bir politika tercihi olduğu
açıktır. Örneğin Hindistan ve Nijerya hükümetleri, öğretim üyeliği mesleğine kişi
başına milli gelirin yaklaşık 20 katı maaş ödemektedirler. Bu parite, Etiyopya’da
13 kata ulaşmaktadır.
Veriler, ülkemizde öğretim üyeliği çalışma şartlarının benzeri ekonomik ve sosyal koşullara sahip olan ülkelerin oldukça gerisinde kaldığını ortaya koymaktadır.
Sözgelimi Malezya, Arjantin ve Brezilya’da öğretim üyelerine ödenen maaş, kişi
başına düşen milli gelirin 3,28 ile 3,60 katı arasında değişmektedir. Üç ülkenin
ortalama paritesi 3,45 düzeyindedir. Bu parite, bu ülkelerdeki öğretim üyelerinin
Türk meslektaşlarının aldığı maaşın neredeyse 2 katına yaklaşan bir rakama işaret
etmektedir. Rapor kapsamında karşılaştırma grubu olarak dikkate alınan 28 ülke
arasında Türkiye, 1,82 paritesiyle 14. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin önünde
yer alan 13 ülkenin ortalaması, 6,69, 28 ülkenin ortalaması ise, 3,79’dur.
Öte yandan, öğretim üyeleri son yıllarda diğer kamu çalışanları karşısında da gerilemektedir. Bu durum, özellikle son yıllarda belirgin bir olgu haline dönüşmüştür. Nitekim 2003-2013 döneminde diğer kamu çalışanlarının ortalama maaşı,
reel olarak %61 artarken, öğretim üyelerinin maaşı ortalama olarak sadece %6’lık
bir artış kaydetmiştir. Araştırma görevliliği pozisyonu da dâhil edildiğinde, reel
artış ancak %17’ye yükselebilmektedir. Bu durum, akademisyenlik açısından belirgin bazı sonuçlara yol açmaktadır. Her şeyden önce, öğretim üyeliği mesleği
geçmişe oranla ciddi bir statü kaybıyla karşı karşıyadır. Bu olgu, toplumsal gelişmenin en önemli itici değişkeni olan üniversitenin misyonundan uzaklaşmasına,
öğretim üyeliği mesleğinin de giderek aşınmasına yol açmaktadır. Ayrıca, birçok
kamu pozisyonu öğretim üyeliği mesleğinden daha cazip konuma gelmiştir. Bu
durum, yetkin ve yetenekli adayların öğretim üyeliği kariyerinden uzaklaşmasına
yol açmaktadır (Enders, 2000). Nitekim son dönemlerde üniversitelerden kamu
kurumlarına ciddi bir kayış gözlenmektedir.
Önemli bir diğer sonuç, çalışma koşullarındaki gerilemenin hem ulusal (kamudan vakıf üniversitelerine) hem de uluslararası düzeyde beyin göçü riskini arttırmasıdır. Geleneksel olarak beyin göçü çeken ülkeler (ABD, Kanada ve Batı
Avrupa Ülkeleri) yanında bilimsel çalışmaların stratejik değerini fark eden yeni
aktörler (Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan gibi) yetkin akademisyenleri transfer
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etme yarışına girmişlerdir (Altbach, Reisberg ve Pacheco, 2013). ABD’de en az 106
bin yabancı öğretim üyesinin bulunduğu tahmin edilmektedir (Altbach, 2011).
Bu amaçla son yıllarda Çin ve Hindistan’ın güçlü bir araştırma alt yapısı kurmaya
giriştikleri görülmektedir (OECD, 2009).
Nihayet, öğretim üyelerinin çalışma koşullarındaki gerileme, ekonomide ve toplumda etkisi kuşaklar boyu süren sonuçlar yaratabilir. Çünkü çalışma koşullarındaki olumlu yöndeki gelişim mesleğin kısa sürede yeniden gelişmesine olanak
sağlamamaktadır. Diğer mesleklerden farklı olarak öğretim üyesinin yetişmesi
oldukça uzun zaman almaktadır. Konunun diğer boyutu ise, üniversitelerin, dolayısıyla öğretim üyelerinin kendilerine yüklenen misyonu hangi ölçüde gerçekleştirebildikleridir. Bu sorgulama ancak üniversite sisteminin her açıdan uluslararası
standartlarda yeniden kurgulanması ile etkin bir şekilde yapılabilir. Bu reform
programının aktif öğelerinden birisi, yeni bir çalışma ve maaş sisteminin uygulamaya geçirilmesidir. Mevcut maaş sistemi, karmaşık ve çok parçalı bir yapıdadır. Maaş farklılaşması, statü ve coğrafya gibi daha çok girdi odaklı parametrelere
bağlanmıştır. Çıktı odaklı bireysel başarının sistem içindeki ağırlığı oldukça sınırlı
bir seviyededir. Performans ödemeleri neredeyse bütünüyle öğretim faaliyetleriyle (ders ücretleri yoluyla) ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla araştırma faaliyetlerini
özendirmeyen, aksine (dolaylı olarak) cezalandıran bir maaş sistemi söz konusudur. Benzer biçimde yayın faaliyetleri de mali açıdan yeterince özendirici bir
etkiye sahip değildir. Bu olgu, öğretim üyelerinin toplam gelirlerinde öğretim faaliyetlerinin başat bir faktör olmasına yol açmıştır. Mesaisini araştırma yapmaktan
ziyade öğretim faaliyetlerine ayıran bir öğretim üyesinin daha yüksek bir kazanç
elde ettiği açıktır. Bu yaklaşım zamanla üniversite sisteminde öğretim faaliyetlerini araştırma çalışmalarından üstün gören bir anlayışın egemen olmasına zemin
hazırlamıştır. Bu süreçte toplumda üniversitenin saygınlığı gerilerken, öğretim
üyeliği mesleği eğitim ağırlıklı bir profile dönüşmektedir. Oysa araştırmalar, akademisyenlik mesleğini çekici kılan temel faktörün eğiticilikten ziyade araştırmacı
kimliğinin ağırlık kazanması olduğunu göstermektedir (Coates vd., 2009).
Sonuç olarak, mevcut sistem hem küresel standartlar hem de ulusal düzeyde
rekabetçi olmaktan uzaktır. Sistemin kapsamlı bir dönüşüme tabi tutulması ve
üniversite misyonunun etkinliğini sağlayıcı bir vizyonla yeniden düzenlenmesi
gerekmektedir. Öğretim üyeliği mesleğinin istihdam koşulları diğer kamu çalışanlarından ayrı bir çerçevede ele alınmalı ve misyonuna uygun bir bakış açısıyla
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reforme edilmelidir. Geçici iyileştirmeler, sistemin dönüşmesine katkıda bulunmayacaktır. Çalışma koşullarını ve maaş sistemini köklü şekilde değiştirecek yapısal bir dönüşüm programı uygulamaya konulmalıdır. Yeni sistemde istihdam
modeli ve unvan yapısı esnek tutulmalı, bireysel ve kurumsal başarı ile ilişkilendirilmiş bir maaş sistemi tanımlanmalıdır. Rapor kapsamında temel maaş ve performans maaşı olmak üzere iki boyutlu bir modelde önerilen maaş sisteminde,
hem girdi hem de çıktı odaklı değişkenler esas alınmıştır. Sistemin girdi boyutunu
temsil eden temel maaşın, uluslararası ölçekte rekabetçi bir düzeye revize edilmesi
önerilmektedir. Revize edilecek temel maaş düzeyi, hem mevcut öğretim üyelerini meslekte tutacak hem de mesleğe yönelecek adayları motive edecek nitelikte
olmalıdır. Üniversitelerin yeterince etkin olmadıkları araştırma ve teknoloji üretme faaliyetlerini teşvik edecek bireysel performans maaşı, önerilen sistemin çıktı boyutunu temsil etmektedir. Böyle bir modeli kurgulamanın, üniversitelere ve
öğretim üyeliği mesleğine yüklenen misyonun aktive edilmesi açısından gerekli
olduğu ifade edilmelidir.
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ÖĞRETİM ÜYELİĞİ MAAŞI

TEKİN AKGEYİK
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi
olarak görev yapmaktadır. Tekin Akgeyik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları
Yönetimi, Modern İş Yaşamı, Stratejik Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi konularında dersler vermektedir. Yayınlanmış 11 kitabı, ulusal ve uluslararası makaleleri vardır.

RAPOR

ULUSAL VE ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALARLA

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ MAAŞI
TEKİN AKGEYİK

Elinizdeki raporda, kamu üniversitelerinde çalışan öğretim üyeleri
maaşlarının hem ulusal hem de uluslararası veriler ışığında karşılaştırmalı
olarak analizi sunulmuştur. Raporun nesnel veriler üzerinden net bir
şekilde ortaya koyduğu üzere, mevcut koşullarda Türkiye’deki üniversite
çalışanlarına, Türkiye’deki diğer kurumlar ya da diğer ülkelerdeki
üniversitelerde çalışanlara göre oldukça düşük maaş verilmektedir. Bu
nedenle, üniversiteler yetenekli insanlar için yeterince cazip imkanlar
sunamamaktadır. Türkiye’nin 2023 hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi
için bu konuda bazı tedbirler alması gereklidir. Rapor, bu konuda
gerçekleştirilebilir öneriler sunmuştur.
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