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Arıkan: YÖK milli kayba
seyirci kalmamalı!
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan üniversitelerimizde yüksek lisans ve doktora
tezlerindeki “çift araştırmalar” nedeniyle büyük ekonomik kayıplar
yaşandığını belirtti. Arıkan bir tezin öğrenciye görünmeyen maliyetinin 20 bin
TL’yi geçtiğini anımsatarak; “150’yi aşkın üniversitemizde onbinlerce kişiyi
ilgilendiren bu durum için öncelikle “yapılmakta olan tezleri dikkate alan”
YÖK Tez Eşgüdüm Merkezi kurulmalı” diye konuştu.
İSMMMO Basın Acıklaması- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
(İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, üniversitelerimizde yüksek lisans ve doktora
tezleri konusunda “eşgüdüm eksikliği” nedeniyle büyük ekonomik kayıplar
yaşandığını belirterek acilen Tez Eşgüdüm Merkezi kurulması gerektiğini söyledi.
İSMMMO Başkanı Arıkan 150’yi aşkın üniversiteye sahip Türkiye’de
koordinasyonsuzluk nedeniyle bir çok yüksek lisans ve doktora tezinin “bilimsel
gerekliliğinin tespit edilemeyecek bir şekilde” mükerrer hazırlandığını belirterek şöyle
konuştu: “Çift araştırmalar nedeniyle, hem eğitimde hem de ekonomide büyük kayıp
yaşanıyor. Bir yüksek lisans ve doktora tezinin öğrenciye ve devlete maliyeti
yaptığımız araştırmaya göre 20 bin TL’yi geçmektedir. 3-4 yıl süren bir mesai, sınav
horçları, yol, yemek, kırtasiye vb. büyük masraflar yapılmaktadır. Bu nedenle aynı
konuda benzer tezler hazırlanması ‘bilimsel gereklilik ihtiyaç olmadıkça’ önlenmelidir.”
İSMMMO bünyesindeki Bilgiye Erişim Merkezi altında lokal bir Tez Eşgüdüm
Merkezi’ni hayata geçirdiklerini açıklayan Arıkan, YÖK’e çağrıda bulunarak; “Biz
öncelikle muhasebecilik alanında yapılan tezleri toplamaya ve İstanbul
Üniversitelerinde “yapılmakta olan” yüksek lisans ve doktora tezlerinin de
eşgüdümünü sağlamaya başladık. Ancak bu işlemin eksiksiz yürütülebilmesi için
Yükseköğretim Kurulu’nun da bütün üniversitelerde uygulanabilir bir karar alması
Türkiye’nin yararına olacak” diye konuştu.

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan halen YÖK Ulusal Tez Merkezi’nin Türk
üniversitelerinde “Tamamlanmış Tezler” veri tabanının bulunduğunu anımsatarak
gün geçirmeden YÖK Ulusal Tez Merkezi içinde “Yapılmakta Olan Tezler” veri
tabanının açılmasının gerekliliğine dikkat çekti.
Arıkan; yapılan çalışmanın verilerinden akademik eğitimde yaşanan israfın
sonuçlarının kolaylıkla tespit edildiğini belirterek şöyle devam etti:
“Örneğin resmi rakamlara göre yalnızca ‘Finansal Kiralama’ başlıklı 13, ‘Finansal
Kiralama ve Türkiye Uygulaması’ başlıklı 9, ‘Finansal Kiralama ve Muhasebe’ başlıklı
5 ve ‘Şirket Birleşmeleri’ başlıklı 7 yüksek lisans ve doktora tezi yaptırılmış
görünmektedir. Bu dört başlığın kamu üniversitelerine maliyeti yaklaşık 500 bin TL’yi
bulmaktadır. Üstelik bu maliyet yalnız öğrencilerin gereksiz yere cebinden çıkan
paradır. Öğretim üyeleri ve okulun kullanılması göz önüne alındığında buradaki
maliyet 1 milyon TL’yi bulmaktadır. Özeller de dikkate alındığında Türkiye
üniversiteleri genelindeki israf ise kuşkusuz ki, müthiş rakamlara ulaşmaktadır.”
“Akademik özgürlük, farklı bakış açısı” ve benzeri ifadelerin eğitim anlamında önemli
olduğuna da inandıklarını ileten Arıkan, yine de dünyanın ileri ülkelerinde bu duruma
benzer ve önerilen şekilde çareler bulunduğunu kaydetti. İSMMMO Başkanı Yahya
Arıkan, çift araştırmalar konusunda İngiltere ve ABD’de 1959 ve 1962 yıllarında
hazırlanan raporlar bulunduğunu anımsatarak; “Zamanında İngiltere’de 80 milyon
sterlin ve ABD’de 1.2 milyar dolar ekonomik kayıp tespit edilmiş. Bu durumun
önlenmesi için ABD’de Weinberg Raporu hazırlanmış ve uygulama alanına
konmuştur” diye konuştu.

Bir öğrencinin, yüksek lisans ve
doktora tez maliyeti ne kadar? (*)
Harcama kalemleri
ALES sınav harcı
Yabancı Dil sınav harcı
Kamu üniversite harç ücreti
Kitap, kırtasiye, fotokopi
Yol ücreti
Yemek ücreti
Ders ve ödevlere harcanan zaman
karşılığı
Tez ciltleme

TOPLAM MALİYET

Harcama tutarı TL
40
40
1900
400
500
140
17,200
200

20.400

(*) Kamu Üniversitesi ve 6 yarıyıl esas alınmıştır. Yol ve yemek ücretleri
günlere ve görüşmelere yaklaşık olarak oranlanmıştır. Ders ve ödevlere
harcanan zaman için işgünü ortaya çıkarılmış ve bir kişinin aylık brüt ücreti
2.000 TL. olarak hesaplanmıştır.

