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RUSYA'DA YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNDE YAŞANAN GÜNCEL GE-

LİŞMELER 
Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana 
Rusya, ülkede uygulanan yüksek öğretim 
sisteminin Sovyet mirası ile yükseköğreti-
min Batı modeli arasında bir denge sağla-
yabilmek için eğitim reformuna yönelik 
çeşitli önlemler almıştır. 1992 yılından 
itibaren yeni piyasa sisteminin taleplerini 
karşılamak için yükseköğretim sistemini 
daha esnek, daha farklı ve daha az merkezi-
leştirilmiş hale getirmek amacıyla Rus 
yükseköğretim sisteminde çok sayıda re-
form gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, 
1990'lı yıllarda hükümet bütçesinde yapılan 
önemli kesintiler, yüksek beyin göçü ve 
yönetim sistemindeki zayıflıklar nedeniyle, 
Rus yükseköğretim sisteminde hem nitel 
hem de nicel parametreler açısından keskin 
bir düşüş yaşanmıştır. 
Ancak, yükseköğretime ayrılan bütçe pay-
larının katlanarak artmaya başladığı 2000'li 
yılların başında bu durum değişmeye baş-
lamıştır. Yükseköğretim sistemi için tahsis 
edilen bütçe payları 2000 yılında 37.6 mil-
yar ruble iken 2012 yılında 603.8 milyar 
rubleye ulaşmıştır. Ayrıca, 2003 yılında 
Rusya, Birleşik Devlet Sınavı’nın uygu-
lanması dâhil olmak üzere eğitim reformla-
rının ikinci dalgasını başlatmış ve Bologna 
sürecine katılmıştır. Ancak, Rusya'daki 
eğitim sisteminin bazı temel sorunları, 
özellikle de sistematik yolsuzluk sorunu 
hala çözülememiştir. 
2012 yılında Rus Hükümeti, üniversitelerin 
gösterdikleri performansa göre etkinlik 
eşiğini 50 gösterge ile belirleyen Yükse-
köğretim Kurumları İzleme Programı’nı 
kabul etmiştir. Programa göre, etkinsiz 
olarak tanımlanan üniversiteler kapatılacak 
veya diğer başarılı üniversitelerle birleştiri-
lecektir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
yapılan izleme sonucunda Rusya'daki üni-
versitelerin ve bu üniversitelere bağlı bi-
rimlerin sayısı 2014 yılında 2486 iken 2017 
yılında 1256'ya indirilmiştir. Bu azalışta 
büyük ölçüde özel sektörün eğitim alanında 
faaliyet göstermesinin etkili olduğu vurgu-
lanmalıdır. Ayrıca bu sürecin nereye kadar 
devam edeceği şu an belli değildir. Dolayı-
sıyla, 2012 yılında başlayan ve 2014 yılın-
da ham petrol fiyatlarındaki keskin düşüş-
ten ve Batı ülkeleri tarafından uygulanan 
ekonomik yaptırımlardan sonra artan eği-
tim bütçesi kesintileri ile birlikte program, 
Rusya'daki üniversitelerin sayısında genel 
bir düşüşe neden olmuştur.  

Yükseköğretim hedeflerini belirleme ve 
uygulama konusunda Batı ülkelerine kıyas-
la sistemin hala zayıf olduğunun farkına 
varan Rus Hükümeti, 2014 yılında Rus 
vatandaşlarına 288 yabancı yükseköğretim 
kurumunda eğitim alma fırsatını sunan 
Küresel Eğitim Programı’nı (KEP) başlat-
mıştır. KEP, ağırlıklı olarak bilim, mühen-
dislik, tıp, eğitim ve sosyal alanlarda lisan-
süstü çalışmaları finanse etmeye odaklan-
maktadır. Hükümet, yüksek lisans ve dok-
tora programlarına başvurmak isteyen 
100,000 Rus öğrenciye maddi destek sağ-
lamayı planlamaktadır. Buna ek olarak, 
burs alan tüm öğrenciler mezuniyet sonrası 
bazı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 
Rusya'ya geri dönmekle yükümlüdürler. 
UNESCO İstatistik Enstitüsü (UIS) verile-
rine göre, yurtdışında okuyan Rus öğrenci-
lerin sayısı 2008 yılında 44,913 iken 2017 
yılında %22 oranında artarak 56,328'e 
yükselmiştir. 2016-2017 yılları arasında 
Rus öğrenciler arasında en popüler ülke 
9,953 öğrenci ile Almanya'dır. Çek Cum-
huriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, İngil-
tere ve Fransa’da ise sırasıyla 5,305, 5,203, 
3,933 ve 3,599 Rus öğrenci öğrenim gör-
mektedir. 
Aslında, Rus eğitim sisteminin kalitesiyle 
ilgili endişeler hala devam etmektedir. Bu 
durum, eğitim reformlarının sürdürülmesini 
ve yetersiz performans gösteren üniversite-
lerin kapatılmasını gerekli kılmaktadır. 
2012 yılında Rusya, 2020 yılına kadar 
ülkenin en azından beş üniversitesinin 
dünyanın önde gelen ilk 100 üniversitesi 
arasına girmesini hedefleyen Rus Akade-
mik Mükemmelliyet Projesi'ni (5/100 Pro-
jesi) tanıtmıştır. Bununla birlikte, Dünya 
Üniversiteleri Akademik Sıralamasına 
(ARWU) göre, dünyanın en büyük 500 
üniversitesi içinde sadece üç Rus üniversi-
tesi bulunmaktadır. Moskova Devlet Üni-
versitesi 87. sırada yer alırken Saint Peters-
burg Devlet Üniversitesi ve Novosibirsk 
Devlet Üniversitesi sırasıyla 301-400 ve 
401-500 grupları içinde yer almaktadır. 
Ayrıca, QS Dünya Üniversiteleri Sıralama-
sına göre, dünyanın en iyi 400 üniversitesi 
içinde Moskova Devlet Üniversitesi (108), 
Saint Petersburg Devlet Üniversitesi (258), 
Novosibirsk Devlet Üniversitesi (291), 
Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversi-
tesi (306) ve MGİMO Üniversitesi/ Mos-
kova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü (350), 

Tomsk Devlet Üniversitesi (377), Ulusal 
Araştırma Tomsk Politeknik Üniversitesi 
(400) gibi sekiz Rus üniversitesi bulunmak-
tadır. Bu rakamlar, Rusya'da devletin bü-
yük ölçüde finanse ettiği eğitim kurumları-
nın bile önde gelen Batı üniversitelerinin 
gerisinde kaldığını göstermektedir. 
Rusya'da yükseköğretim ile ilgili bir diğer 
husus ise öğrenci sayısındaki önemli azalış-
tır. Birleşmiş Milletler’in tahminlerine 
göre, Rusya’nın nüfusu 2015 yılında 143.4 
milyon iken önümüzdeki 35 yıl içerisinde 
%10 oranında azalacak ve 2050 yılında 
128.6 milyona düşecektir. Bu düşüş ise 
eğitim alanını olumsuz yönde etkileyecek-
tir. Rusya'daki öğrenci sayısı 2008 yılında 
7.5 milyon ile zirveye ulaşmış, ancak bu 
tarihten beri sürekli olarak düşmeye başla-
mıştır. Bu rakam, 2015 yılında 5.2 milyon 
olmuş ve daha sonra da düşmeye devam 
etmiştir. Tahminlere göre, bu rakam 2020 
yılı itibariyle 4.2 milyona kadar gerileyebi-
lir. Bu sorunu çözmek için Rus yetkililer, 
uluslararası öğrenci sayısını artırmaya 
yönelik girişimler başlatmışlardır. Günü-
müzde Rusya, yabancı öğrenciler açısından 
dünyadaki en popüler ülkelerden biri ko-
numundadır. UIS’ın verilerine göre, Rus-
ya'daki yabancı öğrencilerin sayısı 2004 
yılında 75,786 iken 2016 yılında 282,921'e 
yükselmiştir. Yabancı öğrencilerin yaklaşık 
%85'i Rusya'ya eski Sovyet ülkelerinden 
gelirken, %13'ü Çin, Güney ve Güneydoğu 
Asya'dan gelmektedir. Geri kalan %2'lik 
kısım ise Amerika Birleşik Devletleri, 
Avrupa ve Afrika'dan gelmektedir. 2015 
yılında Rusya’ya öğrenci gönderen ilk beş 
ülke arasında Kazakistan (%24.9), Beyaz 
Rusya (%7.8), Ukrayna (%7.2), Çin (%7.1) 
ve Özbekistan (%6.5) yer almıştır. 
Sonuç olarak, 5/100 Projesi kapsamında 
dünyanın önde gelen üniversiteleri sırala-
masına girmek için seçilen üniversitelerin 
dışında yer alan üniversitelere yönelik 
finansmanın daha da azaltılması ve Rus 
öğrencilerin sayısında belirsizliğin söz 
konusu olması, orta vadede Rusya'nın yük-
seköğretim sisteminde yaşanan en temel 
sorunlar olarak ifade edilebilir. Bununla 
birlikte, Rus yetkililer Batı üniversitelerinin 
ve Asya üniversitelerinin tecrübelerinden 
yararlanarak yükseköğretim sisteminde 
yönetim ve öğrenci eğitimi konusunda en 
iyi uygulamaların hayata geçirilmesi için 
çaba sarf etmektedirler.  



 

 

Politika Dış İlişkiler ve Güvenlik 

 

 
 Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul-

tan Nazarbayev, altı yıllık dönem 
için Meclis’e Senatörleri atamıştır. 
Saule Aitpayeva, Vladimir Volkov, 
Bakıtjan Jumagulov ve Talgat Musa-
bayev, Cumhurbaşkanı tarafından 
Senatör olarak atanmışlardır. 

 Bakü'ye yaptığı resmi ziyarette Öz-
bekistan Bakanlar Kurulu bünyesin-
de yer alan Diyanet İşleri Komitesi 
Başkanı Artukbek Yusupov ve Azer-
baycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev, iki ülkenin dini kurumları ara-
sında deneyim paylaşımı ve işbirliği 
ile ilgili konular üzerinde görüşmüş-
lerdir. 

 Minsk'e yaptığı resmi ziyarette Ka-
zakistan Devlet Sekreteri Gulşara 
Abdıkalıkova ve Beyaz Rusya Cum-
hurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Natal-
ya Koçanova, bölgelerarası ve kültü-
rel-insani ilişkilerin güçlendirilmesi-
ne odaklanarak ticaret alanında ikili 
işbirliği konularını ele almışlardır. 

 Taşkent'e yaptığı resmi ziyarette 
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid 
Meredov ve Özbekistan Dışişleri 
Bakanı Abdulaziz Kamilov, çeşitli 
alanlarda ikili ilişkilerin daha da ge-
liştirilmesine yönelik beklentiler üze-
rinde görüşmüşler ve uluslararası ve 
bölgesel gündemle ilgili konular 
hakkında görüş alışverişinde bulun-
muşlardır. 

 Taşkent'e yaptığı resmi ziyarette Çin 
Tarım Bakanı Han Changfu ve Öz-
bekistan Başbakanı Abdulla Aripov, 
tarımsal sanayi parklarının inşası ve 
uluslararası örnek hayvancılık bölge-
sinin ortaklaşa oluşturulması dâhil 
olmak üzere tarım yatırımları alanın-
da işbirliği üzerinde görüşmüşlerdir. 

 Rusya Merkezi Askeri Bölge Komu-
tan Yardımcısı Albay Yaroslav Roş-
çupkin, Tacikistan'da başlatılan ilk 
ortak savaş hazırlığı faaliyetine 
3000'den fazla Rus ve Tacik askerin 
katıldığını açıklamıştır. Rus operas-
yonel-taktik ve ordu havacılığı tak-
tiklerini kullanan iki ordunun asker-
leri, Lyaur ve Harb-maydon dağlık 
bölgelerinde tatbikatlar yapmışlardır. 

 Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir 
Hasanov, Rus tanklarının, BM-30 
Smerç ağır çoklu roketatarlarının ve 
Msta-S kundağı motorlu obüslerin 
Azerbaycan'a teslim edilmesiyle ilgi-
li sözleşmenin neredeyse tamamlan-
dığını açıklamıştır. Sözleşmenin yak-
laşık %90 oranında yerine getirildiği 
ve finansmanının tamamen karşılan-
dığı kaydedilmiştir. 

 Rusya'nın Güney Askeri Bölgesin-
den yapılan açıklamaya göre, Hazar 
Filosu’na ait Grad Sviyazhsk, Uglich 
ve Veliky Ustyug adlı üç hızlı saldırı 
gemisi, deniz ve hava hedeflerini et-

kisiz hale getirmek için top ve füze-
leri kullanarak gerçekleştirdikleri 
deniz tatbikatlarını tamamlamışlar-
dır.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

 Rusya Federal Anti-Tekel Servisi 
(FAS) Başkanı Igor Artemyev, Rus 
enerji devi Gazprom’un yan kuruluşu 
olan Severneftegazprom'un %24.99 
hissesinin Avusturya şirketi OMV ta-
rafından satın alınmasına ilişkin 1.8 
milyar avro değerindeki anlaşmanın 
Hükümete bağlı Yabancı Yatırımlar 
Komisyonu tarafından onaylandığını 
açıklamıştır. Severneftegazprom, 1.1 
trilyon metreküp doğal gazı kontrol 
etmektedir. 

 Kazakistan devlet demiryolu şirketi 
Kazakistan Temir Jolı, 2017 Ocak-
Haziran döneminde Kazakistan-
Azerbaycan arasındaki kargo taşıma-
cılığı hacminin, 2016 yılının aynı 
dönemine göre %164 oranında artış 
gösterdiğini ve yaklaşık 1.05 milyon 
tona ulaştığını açıklamıştır. Bu artı-
şın, Kazakistan'daki üreticilerin pet-
rol ürünlerinin Azerbaycan toprakları 
üzerinden ihraç edilmesinde yaşanan 
artıştan kaynaklandığı belirtilmiştir. 
Ayrıca, transit trafiğin 9,800 ton (iki 
kat) ve ithalatın 100,500 ton arttığı 
kaydedilmiştir. 

 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) Yönetim Kurulu, Kazakis-
tan’a yönelik yeni ülke stratejisini 
onaylamıştır. Strateji, EBRD'nin 
önümüzdeki dört yıl boyunca ülke-
deki temel yatırım alanlarını ve poli-
tikaya katılım alanlarını özetlemek-
tedir. 

 Rusya Merkez Bankası, 2017 Ocak-
Haziran döneminde ülkenin dış bor-
cunun %3 oranında artarak 529.62 
milyar dolara yükseldiğini açıklamış-
tır. İlgili dönemde ülkenin dış borcu-
nun en büyük kısmını, %2.43 ora-
nında artarak 351.58 milyar dolara 
yükselen özel sektörün ve bankacılık 
dışı sektörün borcu oluşturmuştur. 

 Azerbaycan Mali Piyasaları Denet-
leme Kurulu, ülkenin bankacılık sek-
törünün toplam sermaye miktarının 
2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
%44.5 oranında arttığını ve yaklaşık 
1.63 milyar dolara ulaştığını açıkla-
mıştır. Ayrıca, sektörün toplam aktif-
leri 2016 yılı sonunda 18.64 milyar 
dolar iken Mayıs 2017'ye kadar olan 
dönemde 17.85 milyar dolara çık-
mıştır. Azerbaycan bankalarının borç 
portföyü, 2016 yılı sonunda 9.45 
milyar dolar iken 2017 yılı Ocak-
Mayıs döneminde 8.53 milyar dolara 
ulaşmıştır. 

 Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev, Topluma Yararlı Gıda-
ların Başlıca Türlerinin Topluma 
Güvenilir Bir Şekilde Sunulması ile 
ilgili Acil Önlem Alınmasına İlişkin 

Kararı imzalamıştır. Bu Karar uya-
rınca Yurtiçi Tüketici Piyasasında 
Fiyat İstikrarının Desteklenmesiyle 
İlgili Fon kurulmuştur. Bu Fon, gıda 
ürünlerinin arz ve talebinde yaşanan 
mevsimsel dalgalanmaları dengele-
mek amacıyla oluşturulmuştur. 
Fon’a, Özbekistan Maliye Bakanlı-
ğı'ndan 100 milyon dolar tahsis edi-
lecektir. 

  

Toplum ve Kültür 
 

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, 15 Temmuz'u Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü ilan etmiş-
tir. Türkiye’de geçen yıl gerçekleşti-
rilen başarısız darbe girişiminin yıl-
dönümünü kutlamak üzere bir dizi 
etkinlik düzenlenmiştir. Ayrıca, İs-
tanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köp-
rüsü yakınında demokrasi şehitleri-
nin isimlerini taşıyan şehitler anıtının 
açılışı gerçekleştirilmiştir. 

 Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev tarafından imzalanan 
Göç Süreçleri ve Vatandaşlık Kayıt-
larında İç İşleri Faaliyetlerinin Radi-
kal Olarak Geliştirilmesi İçin Alına-
cak Tedbirlere Dair Kararname uya-
rınca ülke, kamu hizmetlerini sağla-
mak, vatandaşların kabulünü düzen-
lemek, biyometrik belgelerin veril-
mesine yönelik işlemleri basitleştir-
mek, yurtdışına seyahat belgelerini 
incelemek ve düzenlemek, kalıcı ve 
geçici ikamet izni almak, kalış yerin-
de kayıt olmak ve adres ve referans 
bilgisi sağlamak için elektronik bir 
sistem oluşturacaktır. 

 Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi 
Basın Servisi’nden yapılan açıkla-
maya göre, Uluslararası Uzay İstas-
yonuna (ISS) uçuş yapmak üzere gö-
revlendirilen asıl ve yedek mürette-
batın isimleri onaylanmıştır. Soyuz 
MS-05 uzay aracının asıl mürettebatı 
Rus kozmonot Sergey Ryazansky, 
NASA astronotu Randolph Bresnik 
ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astro-
notu Paolo Nespoli'den oluşmakta-
dır. Yedek mürettebat ise Rus koz-
monot Alexander Misurkin, NASA 
astronotu Mark Vande Hei ve Japon 
astronot Norishige Kanai'den oluş-
maktadır. Nespoli, üçüncü kez uzay 
uçuşu yaparken, Ryazansky ve Bres-
nik'in ikinci kez ISS'ye uçacakları 
kaydedilmiştir. 

 Kazakistan Maliye Bakanlığı Devlet 
Gelirler Komitesi, Temmuz 2017'de 
Özbekistan sınırında yol işaretleri 
kontrol noktalarının (Syrdarya ve 
Tselinny) açıldığını açıklamıştır. Bu 
kontrol noktaları, bireylerin ve oto-
mobillerin basitleştirilmiş bir prose-
dür çerçevesinde geçişini sağlamak 
üzere oluşturulmuştur. Ticari yükle-
rin ise bu kontrol noktalarından 
geçmesi yasaktır. 
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