Muhterem Reis-i Cumhurum;
Dünyanın ve ülkemizin küresel salgının etkisi altında bulunduğu bu zor günlerde, istikbale
yönelik umut dolu bir proje ile bu salonda olmaktan mutluluk duymaktayız. Bu projeyi
himayeniz bizi onurlandırmıştır. Zat-i alinizi ve salondaki güzide misafirlerimizi hürmet ile
selamlıyorum…
Devletimiz, siz Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketimizin sahip olduğu
bütün zenginliklerin ve imkânların, kuvveden fiile çıkması için var gücüyle çalışmaktadır. Yeni
YÖK olarak biz de göstermiş olduğunuz Büyük Türkiye idealine, hayata geçirdiğimiz ve
sonuçlarını her yıl bu çatı altında duyurduğumuz projelerimiz ile katkı sağlamaya gayret
ediyoruz.
Yeni ve yenilikçi girişimlerimiz ile başlattığımız birçoğu yükseköğretim tarihinde bir ilk olan
projelerimizde kaliteyi merkeze alarak, bilim hayatımızı çeşitlilik, misyon farklılaşması,
ihtisaslaşma, öncelikli alanlar, hedef odaklı uluslarasılaşma, açık bilim-açık erişim, dijital
dönüşüm, kritik teknolojiler gibi kavramlar etrafında şekillendirmeye devam ediyoruz.
Yükseköğretime ilişkin bir felsefemiz var, belli bir bakış açımız var, takip ettiğimiz bir üslup
ve tarzımız var. Ve bir de farkımız var. Yükseköğretime dair parlak söylemlerimiz,
epistemolojik, ontolojik gerçeklerden dem vuran entelektüel ve sofistike yaklaşımımız ve
gerçekleşmesi bir başka bahara kalacak karmaşık söylemlerimiz yok. Bunun yerine gerçekçi,
sürekli hayata geçirdiğimiz ve kısa süre içinde sonuçlarını kamuoyu ile paylaştığımız
projelerimiz var. Aslında biz, yükseköğretimi belli bir plan dahilinde daimi tekamül esasında
tedrici bir şekilde yapılandırıyoruz.
Muhterem Cumhurbaşkanım;
Üniversitelerimiz ilk defa sizin döneminizde çeşitlenmeye başladı. Tek tip, birbirinin hemen
hemen kopyası niteliğindeki üniversitelerden oluşan Türk yükseköğretim sistemi, bugün sizin
destekleriniz ile Araştırma Üniversiteleri, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler, Mesleki
Uygulama Üniversiteleri, Tematik Üniversiteler gibi niteliği itibariyle farklı misyonlar
üstlenmiş üniversitelere sahip.
Yeni YÖK olarak, yükseköğretimde kalitenin şeffaf, hesap verebilir ve rekabetçi süreçlerde
gelişeceğini düşünüyoruz. Bu amaçla, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin yıllık
performans değerlendirmelerini ve kendi içlerindeki sıralamaları kamuoyu ile paylaşıyoruz. En
yüksek performansı gösteren Araştırma Üniversitelerimize Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığımız tarafından ilave ödenek tahsis ediliyor ve bu üniversitelerin "en yüksek
performans sergiledikleri alanlarına" tahsis edilmek üzere yeni araştırma görevlisi ataması
yapılıyor.
Yine 2018'den itibaren her yıl sonunda kamuoyu ile paylaştığımız Üniversite İzleme ve
Değerlendirme Raporunda tüm üniversitelerimizi değerlendiriyoruz. Bu çalışmaların amacı,
üniversiteleri iyi veya kötü olarak ayırmak ya da birini diğeriyle kıyaslamak değildir. Aksine
ülkemizin kendine özgü şartları dikkate alınarak, gelişmiş ülkelerin de yükseköğretim
kurumlarını değerlendirmede kullandıkları, tarafımızca belirlenen ölçütlere göre üniversitelerin
güçlü yönlerini ortaya koymak ve gelişime açık yönlerine dikkat çekmektir. Şeffaflığa önem
veriyoruz. Zira şeffaflık kaliteyi ve rakabeti doğuran bir unsurdur.
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Ulusal ölçekte kurgusu itibariyle dünyada bir ilk olan YÖK 100/2000 Doktora Projesi ile
yine ilk defa YÖK tarafından belirlenen ülkemizin öncelikli 100 alanında çoğu disiplinlerarası
ve birçoğu ilk defa açılan alanlarda beş bin doktoralı gencimiz bulunmaktadır. Geleceğin
mesleklerini dikkate alarak yetiştirdiğimiz bu gençlerimizi başkalarının fikirlerinin takipçisi
olmaktan çıkararak, bilişim ve savunma teknolojileri başta olmak üzere ülkemizin öncelikli
alanlarında aktif hale getirmeyi planladık. İki üç yıl içerisinde bu proje kapsamında 5 bini aşan
sayıda insan kaynağını ülkemiz akademisine ve endüstriye kazandırmış olacağımızı gururla
ifade etmek isterim.
Burada, son bir iki ay içinde “Yeni YÖK”ün yükseköğretim sistemine kazandırdığı yeni bir
yapısal değişikliğe daha işaret etmek isterim. Girişimlerimiz ile kabul edilen yasal düzenleme
kapsamında alanında öne çıkmış üniversitelerin stratejik konularda “ortak Ar-Ge
yaparak” kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını amaçladığımız birlikte iş yapma
modelini başlattık. Araştırma Üniversitelerimiz arasında yer alan Gazi, Ankara ve Ortadoğu
Teknik Üniversitelerinin güçlerini birleştiridiği "Nörobilim ve Nöroteknoloji Ortak Uygulama
ve Araştırma Merkezi" (NÖROM) kuruldu.
Bu hafta kuruluşlarını kamuoyu ile paylaştığımız, üç ortak araştırma ve uygulama merkezi de
son yıllarda önemi giderek artan gıda güvenliği, tarım ve hayvancılık alanlarında dijital
teknolojilerin kullanımına yöneliktir. Bu merkezlerde, yenilikçi politikaları, yerli ve milli
çözümler üretmeyi, yeni teknolojiler geliştirmeyi, bu alanlarda kaynakların etkin kullanımını,
kırsal kalkınmayı ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliği sağlamayı hedefliyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanım... Sizin desteklerinizle Yeni YÖK’ün uluslararası başarısı
Birleşmiş Milletler Unesco’nun raporuyla tescillendi. Hedef odaklı uluslararasılaşma
projemiz ile Türk yükseköğretimini uluslararası öğrenci kabülünde dünyada ilk ona sokmayı
hamdolsun başardık. Avrupa’da ise 5. sırada yer alıyoruz. Sizin güveniniz ve büyük
katkılarınızla gerçekleşen bu sıralamalar ile gerçekten övünç duymaktayız.
Diğer taraftan, bu yılki akademik açılış törenimizde bizzat zat-ı alinizin açıkladığı YÖK Sanal
Laboratuvarı uygulaması tamamlandı ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde,
yaklaşık 15 bin öğrencimizin hizmetine sunuldu. Bahar döneminde proje kapsamındaki
üniversite sayısı 48’e ve uygulamadan yararlanabilecek öğrenci sayısı da 50 bine yükselecektir.
Muhterem Cumhurbaşkanım;
Bugünkü törenimize konu olan proje ile küresel yükseköğretimde son yıllarda gündemde olan
üniversiteler arası işbirliğini gündemimize almış bulunmaktayız. YÖK Anadolu Projesi,
dünya örnekleri ve Avrupa yapılanması incelenerek, üniversitelerin eşleşmeleri temelinde
yürütülen, bilimsel ve sosyal etki değeri çok yüksek, ortak akıl ile geliştirilmiş projelerimizin
başında gelmektedir ve siz Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve bugünkü tanıtım
toplantımızı takiben hemen bahar yarı yılında başlamış olacaktır. Şuna emin olun, inşallah
Avrupa ülkelerinden çok daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde bu projeyi bu yıl uygulamaya
sokacağız. Küresel salgında nasıl ki ulusal ölçekte uluslarası fuar düzenleyen ilk ülke olma gibi
girişimlere imza atmış ve Avrupa ülkeleri arasında küresel salgında yabancı öğrenci sayısını
artıran tek ülke olmuş isek bu proje ile de inşallah yeni bir başarıya daha imza atacağız.

2

Sayın Cumhurbaşkanım…
Anadolunun her ilinde yaktığınız bilim meşalesi olan üniversitelerimizin fiziki altyapısı sizin
vizyonunuza uygun istikamette çok gelişti. Yeni YÖK olarak bizler de nitelikli bilginin ancak
nitelikli insan gücü ile olacağına inanarak bu üniversiteleri merkezi olarak desteklemek için
ince bir planlama yaptık. Anadoluda kurmuş olduğunuz üniversitelere Bölgesel Kalkınma
Odaklı İhtisaslaşma ile her yıl bir yarış ve rekabet sonunda belli bir misyon verilmekte ve bu
üniversiteler misyonları istikametinde desteklenmektedir. Bu üniversitelerimiz sizin de
yakından takip ettiğiniz Dijital Dönüşüm gibi başkaca yeni projelerimiz ile de
güçlendirilmektedir. Bugün ise yeni bir aşamaya geçiyoruz. YÖK Anadolu Projesi ile,
kıdemli üniversitelerimizin uzun yıllar içinde inşa etmiş oldukları akademik ve inovatif
birikimlerini gelişmekte olan genç üniversitelerimize taşıyoruz.
Elbette yakın bir gelecekte bu genç üniversitelerimiz de çok güçlü akademik kadrolara sahip
olacaklar, fakat artık ülkemizin vakit kaybına tahammülü yok. Onlarca yılın hizmetini kısa bir
sürede sunmayı başaran devletimizin, bu genç üniversitelerimize altyapı bağlamında verdiği
desteğe biz de 12 üniversitemizle işbirliği içinde YÖK Anadolu Projesi ile destek vermeyi bir
görev bildik.
Çalışmaları ile farklı alanlarda dünya bilimine ve ülkemize katkı sunan akademisyenlerimizin
derslerine yansıttıkları birikimleri artık yalnızca mensubu oldukları üniversitelerin
öğrencilerine değil, Anadolu topraklarımızda, farklı yörelerde yükselen bilim merkezlerimizin
öğrencileri için de ulaşılır olacak.
Rektörlerimize ve dersleri sunacak öğretim üyelerimize içtenlikte teşekkürlerimi sunuyorum.
Zira bu proje gönüllülük esasına dayalıdır. Planlama aşamasında aldığımız geri bildirimler
projenin yarattığı heyecanı ortaya koyuyor. Özellikle pandemiden önce başlatmış olduğumuz
Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi, şimdi bu Anadolu projesini uzun soluklu kılmak
için de önemli bir avantaj sağlamaktadır. Gerek dijital imkânlarla, gerekse bölgeye giderek veya
bölgeyi misafir ederek Türk akademisinin birikimini azami ölçüde öğrenciye aktarılabilecek,
kıdemli hocalarımız genç öğretim üyelerimize rehberlik yapacak ve üniversitelerimiz farklı
sesler ile farklı derslerle canlılık kazanacak.
Muhterem Cumhurbaşkanım
Sahip olduğumuz değerler bizlere bilginin bir güç değil bir erdem olduğunu gösteriyor.
Sizin ülkemiz için koymuş olduğunuz yüksek hedeflere ulaşmak için, ülkemizin küresel bir güç
olma yolundaki yürüyüşüne katkı sağlamak için, memleketimiz için bilimsel faaliyetler
yapmak, bilim emperyalizmine yenilmemek, eğitimde sosyal adalet ve fırsat eşitliğini sağlamak
için gayret göstermeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz her bir projenin
arkasında sizin güveniniz ve desteğiniz bulunmakta.
Bilime, bilim dünyasına, bilim sevdalısı gençlere kıymet veren zat-i alinize bu projeye
verdiği destek ve himaye için müteşekkiriz...
Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç
Yükseköğretim Kurulu Başkanı
YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı
4 Şubat 2021, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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