Değerli öğretim üyeleri,
Hepiniz yükseköğretim kuruluna hoş geldiniz…
Sizleri burada görmekten, ağırlamaktan mutluluk duyduğumu
belirterek sözlerime başlamak isterim.
Yeni YÖK anlayışı ile yükseköğretimde önemli hedefler taşıyan
toplantılar serilerini sürdürüyoruz. Kültür – Sanat Söyleşileri
başlığı ile çeşitli üniversitelerimizde, sıcak ortamlarda binlerce
öğrencimizle buluşuyor alanında yetkin isimleri dinliyoruz.
Sağlık Söyleşileri ile tıp ve sağlık grupları ile bir araya geliyoruz…
Bu Hafta İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesinde önemli bir
araştırma enstitüsünü ziyaret ettik. Enstitüde gerçekleştirilen
kanser ve gen çalışmalarını dinledik. Bugün sizlerle birlikte 21.
Yüzyılda “Yükseköğretimde Yeni Görüşler, Yeni Hedefler”
konsepti ile başlattığımız toplantıların ilkini gerçekleştiriyoruz.
Toplantıyı, tartışmaya açık ve daha yüz yüze olabilmesi
amacıyla dar bir grupla yürütmeyi hedefledik.
“Girişimci Üniversite ve Teknoloji Dalgaları” başlıklı sunumu ile
Doç. Dr. Mustafa ERGEN’i dinleyeceğiz. Kendisine teşekkür
ederim. Sizlere de katılımınız için teşekkür ediyorum.
Bugün bu salonda İTÜ, Yıldırım Beyazıt, ODTÜ, Sakarya, Bilkent,
Çorum Hitit, Bilecik Şeyh Edabali, Gebze Teknoloji, Niğde Ömer
Halisdemir ve Kırşehir Ahi Evran üniversitelerinden 40
akademisyenimiz aramızda bulunuyor. Hepsi fen ve
mühendislik grubundan. Daha sonra ki toplantılar serimize
sosyal, tıp ve sağlık konuları ile devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım;
Daha yaşanabilir bir dünya için karşılıklı anlayış ve hoşgörüye,
birlik ve beraberliğe, ve dostluğa gerçekten ihtiyaç
duyduğumuz meşakkatli zamanlardan geçiyoruz. Bu
dönemlerde her zamankinden fazla çalışmaya ihtiyacımız var.
Yükseköğretim Kurulu olarak, akademi camiası olarak,
yenilikçi üretim ve istikrarlı büyümeye katkı sağlayabilmek
amacıyla nitelikli insan gücünü ve geleceğin güçlü nesillerini
yetiştirmeyi önümüze hedef olarak koyduk.
Yani, insan odaklı kalkınma anlayışına önem veriyoruz.

Bu amaçla:
Yeni ufuklar açacak 100 alanda 2000 araştırmacı yetiştireceğiz.
Bu doktorantlar akademide, araştırma merkezlerinde ve ar-ge
kuruluşlarında çalışacaklardır. Önünüzde kitapçıklarını da
gördüğünüz 100/2000 Doktora Bursları Projesini sadece bir
fonlama olarak görmüyoruz, gerçek anlamda üniversitelerde
tam zamanlı çalışan, araştırmanın ruhuna inanan, güçlü bir
nesil yetiştirmek istiyoruz.
Değerli Hocalarım,
Bugün için sayıları 182’yi bulan yükseköğretim kurumlarımızda
7.5 milyon öğrenci eğitim almaktadır. Bu rakamla Avrupa
yükseköğretim alanında sayısal olarak 2. büyük ülkeyiz.

Dolayısıyla güçlü ve kaliteli kitlesel eğitim yapan
üniversitelerimize de ihtiyacımız var. Ancak bir ülke için
uluslararası arenada görünebilir olmanın ve sürdürülebilir
kalkınmanın ana ekseni; insan gücü ve araştırmadan geçiyor.
Kalite kavramını hem eğitimde hem araştırmada önümüze
koymak zorundayız. Bu nedenledir ki kalite, Yükseköğretim
Kurulu’nun son iki yıldır yaptığı çalışmalarda ana eksende
yürüyor.
Değerli hocalarım,
Bağlantıların sınırsız olduğu dünyamızda araştırma güvenliği
ve etik kavramları da, önemli unsurlar arasındadır.
Yetiştirdiğimiz genç nesilleri bu kavramlarla da donatmamız
gerekiyor.
Bütün bu düşünce ve dileklerimle, sizleri sevgi ile
selamlıyorum, katılımınız için teşekkür ediyorum.
Toplantının verimli geçmesini diliyorum.

