
 
 
Sayın Bakanım,  
Kalkınma Bakanlığımızın Değerli Bürokratları,  
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanımız ve Değerli Basın Mensupları, 
 

Bugün Kalkınma Bakanlığımız ile birlikte Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma 

Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması üzerine bir değerlendirme toplantısı 

gerçekleştireceğiz. Bu konu “Yeni YÖK” olarak önceliklendirdiğimiz ve 

yükseköğretim sistemimizdeki yapısal değişimler için önemli kabul ettiğimiz bir 

konu. Bu kapsamda, konuyu şu şekilde ayrıntılandırmak isterim.  

 

Üniversitelerimizin mevcut durumları değerlendirildiğinde, tümünün birbirinin 

benzeri olma yönünde bir eğilimi olduğu görülüyor. Örneğin bütün 

üniversitelerimiz “uluslararası üniversite” olmak istiyor. Halbuki üniversitelerimizin 

hepsi uluslararası nitelikleri gözetmeli, fakat farklı değerler üretmeli. Yeni kurulan 

üniversitelerimizin Boğaziçi, ODTÜ, İstanbul gibi üniversitelerimizle yarışmaları, 

onlarla aynı misyona sahip olmaya kendilerini buna zorlamaları doğru değil. Bunu 

tasvip etmiyoruz.  

            

Halbuki özellikle yeni kurulan üniversitelerimiz, kendi bölgelerinde 

kurumsallaşmasını tamamlamış, gelişmiş üniversitelerimizin o bölge için 

üretemeyecekleri, başaramayacakları işleri başarabilirler, kazandıramayacakları 

değerleri o bölgeye kazandırabilirler. Üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir 

kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde bazılarının da bölgesel kalkınmaya 

katkı sağlamak odaklı farklılaşmasına ihtiyaç vardır. Bu şekilde, bu 

üniversitelerimiz, eğitim süreci fonksiyonlarını yerine getirirlerken, araştırma 

sürecinde ise bölgeyle ilgili alanlarda ihtisaslaşabilecekler ve bölgesinin 

kalkınmasına önemli katkıda bulunabileceklerdir. Bu yaklaşım, 10. Kalkınma 

Planımımızda da “Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, 

performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı 

rekabetçi bir yapıya dönüştürülecektir” eylem başlığı olarak açık bir şekilde 

belirtilmiştir.           

  

Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için gereken iki önemli unsur 

yükseköğretimde, nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insandır. Üretilen bu bilginin ve 

yetiştirilen insan kaynağının da öncelikli olarak bulunulan bölgeye katkısı büyük 

önem taşımaktadır.  
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Bu amaca yönelik olarak ilkini Haziran ayı içerisinde, 22 Üniversitemizin 

Rektörlerinin katılımı ile Bingöl’de ve ikincisini de Ağustos ayının başında 27 

Üniversite Rektörleri ile Ordu’da ‘Bölgesel Gelişmede Üniversitelerin Rolü’ 

toplantıları gerçekleştirildi. Bu üniversitelerimizin ortak özelliği 2006 yılından sonra 

ve özellikle Anadolu’nun belli bölgelerinde kurulan üniversiteler olmasıdır.  

 

Bu toplantılar sonrasında Kalkınma Bakanımız ile görüştük ve akabinde YÖK ile 

Kalkınma Bakanlığımızın bürokrat ve uzmanları ortak çalışmalar gerçekleştirdi. Bu 

kapsamda Sayın Kalkınma Bakanımıza ve tüm bürokratlarına sürece yaklaşım ve 

katkıları için çok teşekkür ediyoruz.  

 

Bakanlığımız ile işbirliği dahilinde yürüttüğümüz çalışmamızda bugün yeni bir 

aşamaya gelindi. Bugün başlatılan bu girişimimizin uygulanma sürecine yani 

yöntemine ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz.  

 

Bu toplantımızın özellikle yakın zamanda tüm kamuoyumuzun da gündeminde olan 

“Yeni Yükseköğretim Yasası” kapsamında da büyük önem arz edeceği görüşündeyiz. 

Çünkü şu an tüm üniversitelerimiz tek tip bir misyonla ve tek tip bir yönetişim 

yöntemi ile tanımlanmış durumda. Yeni yükseköğretim yasamız ise eşitlik, 

akademik ve bilimsel özgürlük, hesap verilebilirlik, kurumsal özerklik, liyakat ve 

ehliyet, çeşitlilik ve ihtisaslaşma, kalite odaklı rekabet ilkeleri esaslı gelişimi 

içerecek. Yani yapacağımız bu çalışma yeni yükseköğretim mevzuatımızın da bir 

uygulaması niteliğinde olacaktır.  

 

Bu toplantının sonuçlarını yarın Sayın Başbakanımızla da paylaşacağız. Bu kapsamda 

çalışmamızın her aşamasında bizi yönlendiren ve destekleyen Sayın Başbakanımıza 

şahsım ve kurulumuz adına bilhassa teşekkür ederim. 

 

Toplantımıza ilginizden dolayı siz değerli basın mensuplarına da teşekkür ediyor, 

çalışmamızın hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum.     

   

   Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı, 

                                                                                         Ankara, 13 Ocak 2016 
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