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Değerli Hocalarım; 

 

 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bu anlamlı toplantıya ev sahipliği yaptığı için Ankara 

Üniversitesine ve rektörümüz Prof. Dr. Erkan İbiş’e teşekkürlerimi sunuyorum.  

 

Bundan iki yıl önce vatanımız 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi büyük ve kanlı bir facianın 

eşiğinden döndü.  

 

15 Temmuz, doğrudan milli varlığımıza ve anayasal düzenin ortadan kaldırılmasına yönelik 

tarihimizdeki en kanlı darbe girişimidir. Yıllardır devlet içerisine yerleşerek bütün kurumlara 

yayılan, devlet içinde ayrı bir devlet gibi örgütlenen bir şebekenin girişimi olduğu alenen ortaya 

çıkmıştır. 

 

Ülke yönetimini gayrimeşru yollardan ele geçirmek, millet iradesini kanlı bir şekilde bastırmak, 

halk üzerinde dış güçlere bağlı bir azınlık otoritesi oluşturmak amacıyla başlatılan bu darbe 

girişimi, Türk milletinin iradesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın olağanüstü kararlı duruşu ve 

liderliğinde bastırılmış ve akamete uğratılmıştır.   

 
O günlerden itibaren devletin tüm kurumlar gibi, YÖK’te Türk yükseköğretimi ve 

kurumlarımızı zedelemeden bu terörist yapıdan ülkeyi kurtarmak için, hukukun üstünlüğünü 

koruyarak tedbirler aldık.   

 

Değerli hocalarım,  

 

Hamdolsun ki; bu zor süreçte üniversitelerimizin kurumsal yapısı zedelenmeden, sekteye 

uğratılmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz.  

 

- FETÖ iltisaklı yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerine ilişkin gerekli tüm işlemler çok hızlı bir 

şekilde gerçekleşti.  

 

* Mevlana Protokolleri iptal edildi.  

* İltisaklı yurt dışı diplomaların tanınırlığı kaldırıldı.  

 

- Şehit eşleri ve çocuklarına özel öğrenci hakkı verildi. 

 

 

YÖK olarak;  

 

- Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilgilendirme faaliyetlerinde de bulunduk. 

  

 

Bu bağlamda; 

 

- 18 Temmuz 2016’da devlet ve vakıf üniversitelerimizin rektörleri cübbeleriyle “akademinin 

milli iradeye ve demokrasiye olan inancını ve saygısını iletmek üzere” TBMM Başkanı Sayın 

İsmail Kahraman’ı ziyaret ettik.  

 

 



2 
 

 

-17 Ağustos 2016’da Uluslararası Çalışmalar Bilgilendirme Toplantısı’nda büyükelçiler ve 

eğitim ataşeleriyle bir araya geldik. Kendilerine FETÖ terör örgütünün faaliyetleri hakkında 

bilgi verildi. Ülkemizin yükseköğretiminde hiçbir aksamaya maruz kalmadan toplantılara, 

seminerlere devam ettik. Üniversitelerimizin kurumsal yapısının zedelenmesine izin vermedik. 

Böylece yabancı ülke büyükelçilerine üniversitelerimizin akademik faaliyetlerinin aksamadan 

yürüdüğünü göstermiş, güvence altına almış olduk.  

 

- Üniversitelerde açılan soruşturmalara yönelik yurtdışından gelen eleştiriler üzerine EUA, AB, 

Bologna Süreci İzleme Grubu gibi kurum ve kuruluşların da olduğu 118 şemsiye kuruluşa, 

darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar ile FETÖ/PDY terör örgütüne karşı alınan önlemleri 

içeren mektuplar yazıldı.  Bu mektubumuz, 23 Temmuz’da dünyanın önemli üniversite 

sıralama kuruluşlarından “Times Higher Education”ın (THE) internet sitesinde haber olarak da 

yayımlandı. 

 

- Diğer önemli bir faaliyetimiz ise 6 Eylül 2016 tarihinde Avrupa Üniversiteler Birliğine 

gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizdir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk yükseköğretim 

sisteminde yaşanan gelişmeleri ve YÖK ile Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ile ortak iş 

birliği alanları görüşülmüştür. 

 

Türkiye’den 63 üniversitenin üyesi olduğu, 47 ülkeden 839 üyesi bulunan ve AB’nin 

yükseköğretim odaklı (eğitim, araştırma, yenilikçilik) politikalar geliştirilmesinde en önemli 

kurumu olarak gösterilen EUA’nın Brüksel’deki merkezinde düzenlenen toplantıda YÖK’ün 

darbe sonrası uluslararası faaliyetleri görüşülmüştür. 

 

- 5 Ekim 2016 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne resmi ziyarette bulunduk, Almanya 

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Prof. Dr. Johanna Wanka ile görüştük ve 15 Temmuz 

sonrasındaki akademinin bu örgütten temizlenmesine yönelik faaliyetlerimiz hakkında bilgi 

verdik.  

 

Diğer taraftan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger’le uluslararası 

kamuoyuna darbe girişiminin doğru anlatılması amacıyla YÖK’te de bir görüşme 

gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmede Avrupa’daki üniversiteler ve EUA ile olan aktif 

işbirliklerimizi geliştirmek istediğimizi belirttik.  

 

- Darbe teşebbüsüne ilişkin üniversitelerimizde de Paneller düzenlendi ve düzenlenmeye devam 

ediyor.  

 

* Dün İstanbul’da İstanbul Üniversitesi’nde “Milli Birlik ve Demokrasi” paneli düzenlendi. 

Bugün ise Ankara’da Ankara Üniversitesi’nde “15 Temmuz Darbe Girişiminin Uluslararası 

Boyutu ve Etkileri” ne ilişkin bir panel düzenleniyor.  

 

 

Son olarak,  

 

15 Temmuz 2016, toplumsal hafızada hem acı hem zaferle anılan bir gün olarak yer bulacaktır. 

Tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz'da akademi camiasından verdiğimiz şehitlerimizi de 

rahmet ve minnetle anıyoruz.  
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Yükseköğretim Kurulumuzun doğrudan bağlı olduğu makamın sahibi olan ve iradesiyle bu 

büyük badirenin atlatılmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza;  

 

Türk akademik camiasının başkanı olarak bir kez daha engin duygularımızla bağlılığımızı ve 

bu buhranlı dönemde göstermiş olduğu liderliği dolayısıyla şükranlarımızı arz ederim. 

 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum… 

 

 

 

Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı 

15 Temmuz Darbe Girişiminin Uluslararası Boyutu ve Etkileri Paneli 

17 Temmuz 2018, Ankara Üniversitesi Reöktörlüğü 100. Yıl Salonu 


