Sizlerle yaklaşık iki yıl önce bir araya geldiğimizde yükseköğretimdeki sorunların çoğunluğunun
uygulamadan kaynaklandığını ifade etmiş ve bundan dolayı da öncelikle uygulamada değişiklikler
yapacağımızı ifade etmiştik. Geçen bu süre zarfında yetkimizi şeffaf, katılımcı, bilimsel ve
rasyonel bir tarzda en cesaretli bir şekilde uyguladık.
Mütevazi bir üslupla yol aldık. İyileşme için büyük ve kapsamlı reformlar gerekir, diyerek
“yapmamak” için mazeret üretmedik.
Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programları için başarı sıralaması şartları
getirdik,
Doktora ve doçentlik kriterlerini yükselttik,
Temel bilimler, ziraat, orman su ürünleri için yeni düzenlemeler yaptık ve yapmaya devam
edeceğiz,
YÖK, tarihinde ilk defa yurt içi ve yurt dışı burslar vermeye başladı.
Yükseköğretimin gündemine kalite, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar gibi kavramlar soktuk ve
faaliyetlerimizi bu ana kavramlar etrafında sürdürdük.
Akademik camianın yıllardır beklediği alana özgü dil sınavı yapmaya başladık.
Bunların hepsini sıralamak uzun vakit alacak.
Burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Bu değişiklikler sistemde hissedilir bir iyileşme meydana
getirdi.
Fakat bu yaptığımız değişikliklerin çoğu girdi odaklı idi. Daha üst planlama gerektiren çıktı odaklı
iyileştirmelere de ihtiyaç vardı.
Onun için Türk bilim hayatının önüne üç ana hedef koyduk. (a) Üniversitelerde ihtisaslaşma, (b)
Kalite Kurulu ve (c) Doktoralı insana sayısını artırmak.
Bildiğiniz gibi YÖK ilk defa Türkiyenin bilim hayatında öncelikli alanlarını tespit etti ve doktoralı
insan gücünü artırmak için 100/2000 Projesini başlattı.
Fakat ilk iki hedef için, yani ihtisaslaşma ve Kalite Kurulu için yasal düzenlemeler gerekiyordu.
Yine göreve başladığımızda bir müddet sonra lokal, mevzii alanlara yönelik yasa değişikliği
tekliflerimizin olacağını da beyan etmiştik. Kalite Kurulu teklifimiz hükümet programına girdi,
ihtisaslaşma ilgili bakanlıklarımız tarafından tasvib ve destek gördü. Kalite Kurulunu tam manası
ile bağımsız hale gelinceye kadar mevzuat tamamlamak ve kültürü oluşturmak için yönetmelikle
YÖK bünyesinde kurduk, faaliyete geçirdik. Ama diğer taraftan da bunun YÖK’ten tam bağımsız

hale gelmesi, idari ve mali açıdan özerk olabilmesi için her düzeyde girişimde bulunduk ve yasa
taslağı teklifi hazırlayıp hükümete sunduk.
Aynı şekilde ihtisaslaşma için de düğmeye bastık ve bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşmaya
yönelik üniversitelerimizi ilgili bakanlıklarımızla belirledik. Araştırma odaklı ihtisaslaşma da
önümüzdeki ay sonuçlanacak. Fakat bunlar Yeni YÖK yönetiminin inisiyatifi ile ortaya çıkan
projelerdir. Yasal dayanağının oluşturulması ve kurumsallaşması icab ediyordu.
Bu düşünceden hareket ederek bu ve benzeri düzenlemelere ilişkin bir dizi yasa teklifi önerimizi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza sunduk. Sayın Bakanımız Faruk Beyin ve hükümetimizin
tasvibi ile bu 10 civarındaki YÖK kanunu ile ilgili madde teklifi Üretim Reformu paketine dahil
oldu.
Aslında tam da yerini buldu bu maddeler. Zira bu değişiklikler ülkenin kalkınma yolunda
ilerlemesini hedefleyen üretim paketinin amacına yönelik maddelerdir. Malumdur, kalkınma
ancak üretim ile üretim de ancak nitelikli bilgi ve insan gücü ile olabilir. Bu maddeler bu amacın
akademik ayağını oluşturmaktadır.
Bu maddeler aslında yükseköğretimde sessiz bir devrimdir. Onlarca yıldır beklenen,
dillendirilen ama gerçekleştirilemeyen, üniversitelerimizi her düzeyde daha rekabetçi bir
ortama yöneltecek, kaliteyi yükseköğretimdeki büyümenin merkezine oturtacak, YÖK’ün bazı
yetkilerinin devredilerek, kararlarının dış paydaşlara da açık, daha paylaşımcı bir şekilde
alınmasını sağlayacak, üniversitelerimizin bilgi üretimi ve araştırmacı insan kaynağı yetiştirme
süreçlerini teşvik edecek, üniversitelerimiz ile iş dünyası arasındaki ilişkileri geliştirecek, bu
şekilde yükseköğretimde bir sıçrama meydana getirecek maddelerdir.
Bu vesile ile bilim hayatına yeni bir soluk verecek bu maddelere ilişkin desteği dolayısıyla
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü Beye,
MEB Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz Beye, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal Beye, Kalkınma
Bakanımız Sayın Lütfi Elvan Beye ve bütün bakanlarımıza destekleri ile Türk akademisi adına
teşekkür ederim.
Meclisteki bütün partilerimizin bu düzenlemelere ilişkin desteğini esirgemeyeceğine inandığımızı
da ifade etmek isterim.

