Sayın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ve Yükseköğretim Kurulu Üyemiz,
Değerli Valilerimiz,
Kıymetli Rektörlerimiz,
Kalkınma Ajansları Sayın Genel Müdürü,
Basınımızın Değerli Mensupları,
Yükseköğretim Kurulunun önemli projelerinden biri olan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon
Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” ne seçilen yeni 5 üniversitenin ilan edilmesi töreni
için bir aradayız. Hepiniz Yükseköğretim Kuruluna hoş geldiniz, sizleri şahsım ve çalışma
arkadaşlarım adına saygı ile selamlıyorum.
Değerli Misafirler,
Bu proje, 2015 yılının Haziran ayında YÖK olarak başlatıldı. Başta o zaman mevcut olan
Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlık ve kurumlar ile işbirliğine gittik.
üniversitelerimiz çeşitli toplantılarla bilgilendirdik. 2006’dan sonra kurulmuş olan
üniversitelerden 24’ü bu süreçte yer alma isteklerini bize bildirdiler.
Bölgenin mevcut durumu, üniversitenin potansiyeli, bölge-üniversite ilişkisi gibi ana üç
kulvarda pek çok parametre dikkate alınarak kendilerinin sundukları öz değerlendirme raporları
YÖK’te incelendi ve Bingöl, Kırşehir Ahi Evran, Uşak, Düzce ve Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversiteleri pilot üniversite olarak seçildi ve çalışmalarına başladı. Bugün, yapılan başvurular
arasından yine aynı kriterler kullanılarak aynı amaçla seçilen 5 üniversitemizi ve çalışma
alanlarını kamuoyuna sunacağız.
Bu toplantı vesilesi ile üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolü ile ilgili düşüncelerimi de
sizlere ve basınımıza kısaca açıklamak isterim:
Bütün dünyada, yeni nesil bölgesel kalkınma anlayışında bölgeler, öğrenme, bilgilendirme ve
yenilik konusunda temel nokta olarak görülmektedir. Yükseköğretim Kurulu olarak bölgesel
imkânlarımızı ve gelişme alanlarını bir arada değerlendirerek üniversitelerimizin bölgeye
hizmetlerinin önem kazanması ve başarılı olması ile ilgili yoğun çalışmalar yapmaktayız. Bu
nedenle, bu projenin yürümesinde Sayın valilerimizin, belediye başkanlarımızın, üniversite
rektörlerimizin ve öğretim üyelerimizin, bölgesel ve yerel kalkınma ajanslarının sivil toplum
kuruluşlarının uyum içinde çalışmasının çok ciddi önemi ve katkısı var. Bu “bir birlikte
çalışma projesidir”.
Her bölgenin farklı bir üretim kapasitesi, karşılaştırmalı üstünlükleri, coğrafi karakteristikleri,
kurumları, politikaları ve değerleri vardır. 21. Yüzyıl bütün bu çalışmaları sosyo-kültürel ve
kurumsal çevreleri de dikkate alarak değerlendirmektedir. Üniversitelerimiz bölgelerinin başarı
faktörlerini, üretim faktörlerini inceleyerek nasıl daha üstün bir performans sağlayabileceği
konusunda çalışmalar yapmaktadırlar.
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Bu çalışmalar sadece ekonomik faktörler üzerinden değil: Cumhurbaşkanlığının hükümet
politikaları, bölgesel ve yerel örgütler, kamunun sağladığı danışmanlık hizmetleri, bölgenin
büyüme dinamiklerinin desteklenmesi, kamu finansal desteği gibi diğer birçok faktör göz önüne
alınarak yürütülmektedir.
Son 10 yılda dünyada ve “Yeni YÖK” konseptinde başlattığımız çalışmalar kapsamında
Yükseköğretim Kurulunda üniversitelerin bölgesel kalkınmada değişen rolü üzerinde önemle
durmaktayız. Kurulun başkanı olarak bizzat kendim bu konu ile ilgili tüm çalışmaları takip
etmekteyim. Klasik söylemle ifade edersek; üniversitelerin giderek artan bir şekilde bölgesel
ve ulusal ekonomiler için önemli bir üretim faktörü haline geldiğini ve bilgi üreten
kuruluşlar olarak kalkınma hamlelerinde temel rol oynadığını biliyoruz.
Üniversitelerimiz, yalnızca deneyimli, yetenekli ve uzman insanların yetiştiricileri değil aynı
zamanda “cazibe merkezleridir.” Bölgede üniversitelerin varlığı bölgeye yetenekli insanların
çekilmesini de kolaylaştırabiliyor.
Değerli Basın Mensupları;
Burada ana nokta üniversitenin yerel düzeydeki araştırma sonuçlarının ilgili özel ve kamu
sektörleriyle paylaşılarak bir nevi dönüşüme katılmasının hedeflenmesidir. Bölgesel Kalkınma
Ajansları ile daha iyi bir iletişim ağı kurularak sinerji doğuran bir çalışma yapılması
beklenmektedir. Bu alanda seçilmiş olan 10 üniversitemizin çalışmalarının, yerelin ekonomik
gelişmesine ve ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine büyük katkı sağlayacağına
inanıyorum.
Bahsettiğimiz bütün bu çalışmalar aslında küresel yükseköğretimde yeni bir dönüşüm ve yeni
bir akademik devrim olarak nitelendiriliyor. Bu süreçten kopmamalıyız.
Şimdi sizlere bugün uzun bir süreç sonucunda belirlenen Bölgesel Kalkınma Odaklı
İhtisaslaşan ikinci 5 üniversiteyi ve ihtisaslaşacakları alanları açıklayacağız.
Üniversitelerimizi ve rektörlerimizi tebrik ediyorum. Burada özellikle, bu projeye başından beri
büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, proje ilk başladığında Maliye Bakanımız,
şimdiki görevi ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olan Sayın Naci AĞBAL’a içten
teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.
Bugün teşrifleri ile bizleri mutlu eden sayın valilerimize de özellikle teşekkür etmek
isterim. Projeye ve üniversitelerimize başarılar dilerim.
Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç
Yükseköğretim Kurulu Başkanı
Üniversitelerin Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi”ne Seçilen 5 Yeni
Üniversitenin İlan Edilmesi Toplantısı
12 Aralık 2018, YÖK Beyaz Salon
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