Ülkemizin güzide kuruluşlarından Aselsan’ın Değerli Yöneticileri, Sevgili
Rektörlerimiz ve Sevgili Konuklar, Basın Mensupları
Ülkemizin küresel rekabet ortamında 2023 yılında dünyanın 10 büyük
ekonomisinden birisi olma hedefi kapsamında en önemli süreçlerin başında ArGe
odaklı büyüme gelmektedir. ArGe odaklı süreçlerdeki yaklaşım 2000’li yıllara
kadar kurumların rekabeti, kurumların kendilerine ait olan bilgi üstünlüğü ve
bu bilgiyi üretip, geliştiren kendi kurumuna ait insan kaynağı ile
ilişkilendirilirken, 2000’li yıllardan itibaren kurumların rekabetteki başarısının
üretilecek bilginin işbirliği ile gerçekleştirilmesine ve bu bilgiyi üretecek
insan kaynaklarının da sadece kendi kurumunda değil, diğer kurumlarla
işbirliği yapmasına bağlı olduğu görüşündeyiz.
Ülkemizin 2023 yılı hedefleri dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak
nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan faktörü ile mümkün olabilecektir. Bu
durumun, küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olunmasını
gerekli kıldığı malumdur.
Ülkemizde yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma
oranının artırılması 2000’li yıllar öncesinde çözümlenmesi gereken en öncelikli
konu iken özellikle 2003-2014 yılları arasında bu konuda sayısal açıdan çok
önemli gelişmeler sağlanmış, bir sıçrama yaşanmış ve yatay büyüme olarak
adlandırabileceğimiz büyük bir büyümeye şahit olunmuştur.
Yükseköğretim sistemimizdeki son 10 yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan
sonraki aşaması keyfiyet itibariyle, nitelik ve kalite bakımından da büyümedir.
Bu kapsamda son 2.5 yıl içerisinde Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili tüm
paydaşları ile birlikte gerçekleştirdiği ve kamuoyu ile de paylaştığı girdi ve süreç
odaklı iyileştirmelere yönelik yeni ve yenilikçi pek çok girişim bulunmaktadır.
Bu kapsamda tarafımızca gerçekleştirilen ve yapısal değişim niteliğinde olan en
önemli girişimlerimiz, “Kalite Kurulu’nun oluşturulması” ve “Misyon
Farklılaşması odaklı İhtisaslaşma”dır. Bu ve bunlarla ilgili başlattığımız ve
başlatacağımız girişimlerimiz Üretim Reform Paketi kapsamında 1 Temmuz’da
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bugün imzalanacak
protokolde bu girişimlerimiz ile bütünleşik bir yapı içerisindedir.

Sayın Konuklar,
Türk yükseköğretim sistemindeki bu yapısal değişim sürecini başlatabilmek ve
başarıyla sürdürebilmek için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç olduğu açıktır. Bu
ihtiyacı karşılamak üzere doktora derecesine sahip insan kaynaklarının nicelik
ve niteliğinin artırılmasına yönelik olarak YÖK, yakın zamanda “Ülkemiz için
öncelikli olan ve öğretim üyesi ihtiyacı olan belli alanlarda İhtisaslaşacak 1000
Yönlendirilmiş Araştırma Görevlisi Alımı”nı gerçekleştirmiştir.
Nitelikli insan kaynağını sağlamaya yönelik bu girişimin yanısıra, yükseköğretim
tarihimizde bir ilk olacak olan ve yakın zamanda kamuoyu ile de
paylaşılan“100/2000 YÖK Doktora Programı” Projesini hayata geçirdiğimizi de
sizlere duyurmak isterim. Bu proje kapsamında ülkemizin doktoralı insan
ihtiyacını karşılamak üzere 100 önemli ve disiplinler arası alanda 2000 kişiye
tatminkâr bir burs verilmektedir. Bu alanlar rasyonel bir yaklaşımla ülkemizin
gelecek 10 yılını şekillendirecek bir şekilde tasarlanmıştır. Bu insan
kaynaklarının istihdamı ise sadece akademiye yönelik olmayıp, özellikle
kamunun ve özel sektörün gelişimi odaklı süreçlerine de yöneliktir.
Yeni YÖK’ün stratejik yaklaşımı ile hayata geçirilen bu projelerimiz, Türk
yükseköğretimini artık keyfiliğe ve mühmelliğe bırakılmadığını göstermekte ve
bilimsel bir metotla ve rasyonel bir tarzda yeniden şekillendirilmesine katkı
sağlamaktadır.
YÖK, bilim hayatını üniversitelerimizin bilimsel gücüyle tekrar şekillendirmeye
ve yükseköğretimi; kalite, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar ve nitelikli doktora
gibi kavramlarla yeniden yapılandırma gayreti içindedir. Bunun sonucu olarak
da yükseköğretimde hissedilebilir bir iyileşme başlamıştır.
Başlattığımız bu sürecin başarısı ve sürdürülebilirliği ancak bu sürecin ilgili
tüm paydaşları, kamu, özel sektör kuruluşlarının katkıları ve işbirliği ile
mümkün olabilecektir. Bu kapsamda bugün başlatılan süreci çok önemsiyoruz.
Ülkemizin sadece savunma sanayiindeki liderliği ile değil, sanayi sektörünün
geneli itibari ile öncü kurumu olan ASELSAN ile lisansüstü eğitim süreçleri
odaklı ASELSAN Akademi sürecini başlatmak üzere bir protokol
imzalayacağız. Protokol kapsamında Aselsan’ın insan kaynaklarının

niteliğinin bilgi ve bilim temelli olarak daha da arttırılmasına yönelik
ülkemizin alanlarında başarılı üniversitelerinde doktora eğitimi
yapabilmeleri mümkün olabilecektir. YÖK olarak biz de bu süreçte
koordinasyon ve yönlendirici bir rol üstleneceğiz. Bu şekilde Yeni YÖK
olarak akademi vasıtası ile ülkemizde uzun zamandır konuşulan ÜniversiteSanayi İşbirliği sürecine yeni ve yenilikçi bir model dahil etmiş olacağız ve
bu modelin diğer kurumlara da örnek olmasını bekliyoruz.
Bu işbirliği sürecinin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize saygı ve
selamlarımı sunuyorum.

