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Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Katılımcılar ve Sevgili Basın 

Mensupları, 

 

Kalkınma Bakanımız Sn. Lütfi Elvan’ın katılımları ile gerçekleştiriyor 

olacağımız “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 

Farklılaşması ve İhtisaslaşması” toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor, 

hepinizi şahsım ve Yükseköğretim Kurulumuz adına saygı ile sevgi ile 

selamlıyorum.  

 

Bugüne kadar sizlerle değişik vesilelerle biraraya geldiğimizde yükseköğretim 

sistemimizde ağırlıklı olarak girdi süreçlerimizi iyileştirmeye yönelik yaptığımız 

ve yapacağımız girişim ve yeniliklerimizi paylaşmış, aynı zamanda da ülkemiz 

yükseköğretim sistemimizin küresel rekabette yer alabilmesi için girdi 

süreçlerinden çok daha fazla çıktı süreçleri odaklı bir yapılanmaya ihtiyacımızın 

olduğunu belirtmiştim.  

 

Bu kapsamda Yeni YÖK olarak yapısal değişim niteliğinde olan en önemli 

girişimlerimiz, Kalite Kurulu’nun oluşturulması ve Misyon Farklılaşması Odaklı 

İhtisaslaşmasına yönelik çalışmalarımızdır. 

 

Kalite Kurulu ile ilgili süreçlerimizde sizlerin de aktif katılım ve destekleri ile 

çok planlı ve hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bundan dolayı da siz, Rektörlerimize 

teşekkürlerimi sunuyorum.  

 

Ancak Kalite Kurulu ile ilgili süreçlerimiz kendi başına soyut olup, bunun 

somuta dönüşmesi ancak misyon farklılaşmasına yönelik süreçlerin doğru 

anlaşılması ve uygulanması ile mümkün olabilecektir. Bu şekilde de 

yükseköğretim sistemimizde yapısal değişim süreci gerçekleştirilebilecektir. 

Aksi durumda başlatılan bu girişimlerimiz, kurumlarımızın gelişimini değil, en 



2 
 

çok korktuğumuz ve istemediğimiz bürokratik bakış ve yapıyı 

kuvvetlendirecektir.  

 

Bu nedenle bugün sizlerle gerçekleştiriyor olacağımız toplantımız 

yükseköğretim sistemimiz açısından çok önemli ve değerlidir. Bugünkü 

toplantıya, bu sürecin en önemli paydaşı olan Sayın Kalkınma Bakanımızın ve 

değerli ekibinin de katılıyor olmaları bu sürecin öneminin göstergesidir. Ben 

kendilerine katılımları ve bugüne kadar sunmuş oldukları katkı ve destekler için 

teşekkür ediyorum.  

 

Sayın Bakanım ve Değerli Katılımcılar,  

Toplantımız ile ilgili olarak bu sürecin başlatılma gerekçeleri, bugüne kadar 

gelinen aşamalar ve daha da önemlisi bundan sonrasında izleyeceğimiz 

yöntemle ilgili olarak sizlere kısa bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum.  

 

----SUNUM---- 

 

Sayın Bakanım, Değerli Katılımcılar, 

Paylaşmış olduğum bu stratejik bakış kapsamında, önümüze iddialı ama gayretle 

ve birlikte çalışıldığında erişilebileceğimiz hedeflerimiz var. Geldiğimiz 

noktada, önemli mesafeler aldığımızı söyleyebilirim ve bu kapsamda da elde 

ettiğimiz sonuçların, daha sonrası için de hepimizi umutlandırdığı ve 

üniversitelerimizi küresel rekabet ortamında daha da güçlendiriyor olacağı 

görüşündeyim.   

 

Kalkınma Bakanlığı ile bu projede işbirliğimiz, Maliye ile Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlıklarının desteğini hissetmemiz bu projenin başarısına dair 

inancımızı arttırıyor. 
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Tekrar bugünkü Toplantımızın verimli geçmesini, yükseköğretim sistemimize 

ve ülkemizin yükseköğretim odaklı süreçlerinin gelişimine katkılar sağlamasını 

ve hayırlara vesile olmasını dilerim.  


