Muhterem Cumhurbaşkanım,
2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılının açılışını siz Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli
devlet erkânının huzurunda gerçekleştirmekten onur duyuyoruz. 2016-2017 Akademik Yılının
açılışını yine bu mekanda, sizlerin huzurunuzda gerçekleştirmiştik. Artık Külliyedeki akademik
yıl açılış törenlerimizin bu yıl ile birlikte teamül halini alacağını umut ediyorum.
Zira milletimizin ve devletimizin birliğinin ve dirliğinin sembolü olan Külliyemizde bir arada
olmak üniversitelerimize güç katmakta ve ülkemizin geleceğe yönelik hedefleri için çalışma
azmimizi güçlendirmektedir.Tüm üniversitelerimiz, ülkemizin yer aldığı bu zor coğrafyada
Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü ve gururlu duruşunu destekleyecek altyapıları ve
işgücünü üretmek, bilimsel ve teknolojik gelişmenin merkezi olmak görevlerini
üstlendiklerinin bilincindedir.
Türk akademisi devletimize ve milletimize güç vermek için eğitim ve araştırma alanında
durmaksızın çalışmaktadır. Ülkesinin ve milletinin dertlerini dinleyen, içinde yer aldığı şehri
duyan, bu toprakların irfanının ve vicdanın sesi olan gençleri yetiştiren üniversitelere sahip
olmaktan gurur duyuyoruz.
Muhterem Cumhurbaşkanım,
Ülkemizin çok önemli bir dönemeçten geçtiği 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminden
sonra üniversitelerimize yerleşmiş terörist yapının yarattığı tahribatın izalesi çalışmalarımızda
da önemli yol alınmış ve üniversitelerimizde huzur ve güven ortamı yeniden tesis edilmiştir.
Bu süreçte eğitim ve araştırma faaliyetlerimizin aksamadan yürüdüğünü ve oluşan milli birlik
ve beraberlik ortamının geleceğe umutla bakmamızı sağladığını ifade etmek isterim.
Üniversitelerimizin ülkemizin idealleri, hedefleri ve değerleri ile örtüşen biçimde attığı tüm
adımların planlı ve ülke kaynaklarını verimli kullanmak kaydıyla evrensel akademik
standartlara uygun olmalarını içtenlikle önemsiyoruz. Bu nedenle yeni YÖK olarak önümüze
somut hedefler koyduk :
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi, 100/2000 YÖK
Doktora Projesi, Mühendislik ve Temel Bilim alanlarına yönelik YÖK destekleri, Şehit Eş ve
Çocuklarına Özel Öğrenci Statüsü hakkının tanınması, Kalite Kurulunun kurulması ve İdari ve
Mali Açıdan Özel Statü kazanması, YÖKDİL sınavları, ALES Sınavının köklü değişikliklerle
yeniden düzenlenmesi, Engelli öğrencilere yönelik erişimi kolaylaştırıcı çalışmalar,
İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Çalışmaları ve YÖK Üstün Başarı
Ödülleri ana projeler olarak gündeme alındı ve pek çoğu sonuçlandırıldı. Özellikle arz etmek
isterim
ki ülkenin geleceği açısından önemine ciddiyetle inandığımız temel bilimler
eğitiminde bu yıl üniversite girişlerinde doluluk oranı %100 e ulaştı. Bu sonucu takiben temel
bilimlere has üstün başarı sınıfları oluşturuyoruz, bunu temel bilimler için yeni ve heyecan
verici proje olarak değerlendiriyoruz.
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“Kültür-Sanat Söyleşileri” ve “Sağlık Söyleşileri” ise kıymetli hocalarımızın farklı
üniversitelerde birikimlerinin paylaşmaları, gençlerimizin kendi üniversiteleri dışında diğer
üniversitelerin kadrolarından da gelişim desteği almalarını sağladı.
Muhterem Cumhurbaşkanım YÖK olarak:
Milletin temsilcileri ve karar alıcılarla ortak çalışmalar yürütmenin önemine inanarak TBMM
komisyonları ile etkin, verimli bir işbirliği ve müzakere süreçleri gerçekleştirdik. Ayrıca Sayın
Bakanlarımızın çalışma alanları ile ilgili dekanlarımızı ve bu alanlarda çalışan akademisyenleri
Yükseköğretim Kurulunda yapılan toplantılarda bir araya getirerek görüş alışverişinde
bulunmalarını sağladık.
Uluslararası İlişkiler alanında ise gerek akademik, stratejik ve istihdama yönelik işbirliğine,
gerekse 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası akademiye anlatılmasına yönelik ziyaretler
ve ağırlamalar gerçekleştirildi. Uluslararası ilişkilerimizi basit bir fayda anlayışı ile değil insani
ve vicdanı politikalar ile şekillendirdik.
Diğer bir önemli adım ise Haziran 2017’de Yükseköğretim politikalarında köklü yapılanmalara
yönelik YÖK’ün tekliflerinin uygun görülmesi ve TBMM’nde kabulleriyle birlikte Türk
Yükseköğretimin kronikleşmiş birçok ciddi sorununa çözüm sağlayan köklü bir reformun
sessizce gerçekleşmesi oldu. Bu konuda zati alinizin huzurunda, başta Sayın Başbakanımız
olmak üzere Milli Eğitim, Kalkınma, Bilim Sanayi Teknoloji, Maliye Bakanlarımıza ve
hükümetimizin bütün diğer üyelerine önerilerimize sahip çıkarak destek verdikleri için
teşekkürlerimi arz ederim.
Muhterem Cumhurbaşkanım,
2017-2018 akademik yılı için ise hedeflerimiz arasında öne çıkan başlığımız geçen yılki
açılışımızda sizin bizzat önemini vurguladığınız “Araştırma Üniversiteleri” başlığıdır.
Araştırma üniversiteleri, akademinin, genç kuşakları, ülke kalkınmasına kazandırması
sürecinde, Cumhuriyet tarihimizde gerçekleşen kazanımların, daha ileriye taşınması
hedefimizin temel fazıdır.
Bilim ve teknoloji alanında yönlendirici olan, bilim ve teknoloji ithal eden değil bilim ve
teknoloji merkezleri ile cazibe alanı haline gelen üniversiteler için sistemli ve kararlı adımlar
atıyoruz. Bu üniversiteler ülkemizin dünyada bağımsız duruşunun, mazlumu koruma
azminin ve dünyayı daha iyi bir yer kılma arzusunun mihenk taşı olacaktır.
Bugün zat-ı alinizin ilan edeceği 10 Araştırma Üniversitesi ve yine bir motivasyon kaynağı
olacak 5 Aday Araştırma Üniversitesi ülkemizin geleceği için önem taşıyan bu projemizin ilk
büyük adımıdır.
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Titizlikle, büyük emekle ve adım adım yürütülen araştırma üniversiteleri belirleme sürecinde
58 Devlet Üniversitesi niyet beyanında bulundu. İlk aşamada dünyadaki Araştırma
Üniversiteleri kriterleri ile nesnel göstergelere göre puanları hesaplandı.
Bu göstergeler; SCI indeksli yayın sayısı, Uluslararası işbirliği ile yapılan SCI indeksli yayın
sayısı, bilimsel yayın puanı, atıf sayısı, proje sayısı ve proje bütçesi, Uluslararası işbirliği ile
gerçekleşen proje fon bütçesi, Doktora mezun sayısı, Patent sayısı, TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü
öğretim üyesi sayısı, TÜBİTAK destekli TTO bulunup bulunmadığı ve YÖK 100/2000 Doktora
Burs Programı katılımıdır. Bu aşama sonunda ilk 25 üniversite belirlenmiştir.
İkinci aşamada başvuran kurumun “Araştırma Üniversitesi Olma Talebi Kapsamında
Hazırlamış Olduğu Öz Değerlendirme Raporu” dikkate alındı. Bu aşama sonunda 19 Üniversite
belirlendi.
Son olarak ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, Kalite
Kurulu, Devlet ve Vakıf Üniversite temsilcilerinden oluşan bir jüri, rektörlerimiz ve
üniversitelerin üst yönetimi ile bir mülakat gerçekleştirildi ve süreç nihayetlendirildi.
Bu vesile ile araştırma üniversitesi kavramından ne anladığımızı da açıklamak isterim:
Araştırma üniversitesi misyonunu ve stratejik yol haritasını belirlemiş ve üniversitenin çalışma
disiplinini bu plana uygun biçimde yürütebilen bir kurumdur. Bu süreçte üniversite yalnızca
araştırma başlığında mükemmeliyeti amaçlamaz, eğitim ve bilginin üretimi, aktarımı ve
paylaşımında da en iyiyi hedefler.
Üniversite öğretim üyesi ders dışında da araştırma faaliyetlerine öğrenci dâhil ederek eğitimin
kapsamını ve katkısını arttırır.
Öğrenciler araştırma kültürünün içinde öğrenerek, bilgilerini geliştirir ve akademik
araştırmanın işleyişine hâkimiyet kazanır. Gerçekleşen araştırma faaliyetleri üniversitelerin
ürettiklerinin değer bulmasıyla bütçelerini geliştirmelerini, verimli araştırmalarla var olan
araştırma fonlarından daha fazla pay almalarını ve oluşturdukları toplumsal değerle parçası
oldukları toplumun yarınlarında pay sahibi olmalarını sağlar.
İdealimiz olan araştırma üniversitesi güçlü araştırmacılar yetiştiren, dünya bilimine ve ülkenin
kalkınmasına katkı sunan doktora programları olan kurumlardır.
Araştırma üniversitesi insanlığın ortak değerlerine ülkesinin geçmişi ve geleceği ile
ihtiyaçlarını dikkate alarak katkı sağlar.
Son yıllarda büyük gelişme gösteren Türk yükseköğretim sisteminin bu proje ile özlenen
sıçramayı da göstereceğine inancımız sonsuzdur.
Burada doktora eğitiminin önemine de ayrıca vurgu yapmak istiyorum:
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Elbette ön lisans ve lisans programlarımız önemlidir, ülkemizin geleceğinin temel taşıdır.
Ama daha iyiyi hedefliyorsak, dünya bilim tarihinde bir iddiayı sürdürüyorsak iyi bir doktora
eğitimini, bu eğitimde çeşitliliği ve bilim üretiminde etkin üniversitelerin standartlarını
uygulamak zorundayız.
Yükseköğretim Kurulu olarak bu yıl önümüze koyduğumuz“araştırma üniversiteleri”
kavramının etkin inşasında beklenen performansı elde edebilmemiz için ihtiyaç duyulan
kaynakların uygun destek programları ile sağlanması ve kaynakların en iyi şekilde yönetilmesi
önceliklidir. Uluslararasılaşma ise bu noktada devreye giren en önemli politika olacaktır. Bu
nedenle YÖK olarak verimli, stratejik ve ülkemizin gelişimine doğrudan katkı sağlayacak
ortaklıklara öncelik veriyoruz.
İfade etmek isterim ki; Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşması yolunda da çok önemli
adımlar atıldı. Son üç yılda Yeni YÖK’ün bakan düzeyinde imzaladığı uluslararası mutabakat
sayısı 32 yılda imzalanan mutabakat sayılarının neredeyse iki katıdır. Türkiye’de ilk defa
uygulamaya koyduğumuz yeni bir konsept ile yabancı uyruklu öğrencilere burs verilmeye
başlandı, artık YÖK olarak uluslararası araştırma projelerine imza atıyoruz, hedef ülkeler
seçiyoruz, amaçlara yönelik anlaşmalar yapıyoruz. Bütün bu çalışmalar, ülkemizin dış âlemde
görünürlüğüne ve gücüne önemli katkılar sağlayacaktır.
Muhterem Cumhurbaşkanım,
Devlet ve millet olarak bize güç verecek müesseselerin başında üniversitelerimizin geldiğini
biliyoruz. Zaman zaman dile getirdiğiniz Halktan kopuk, şehirlerden kopuk, ülke ve milletin
değerlerinden ve dertlerinden kopuk üniversitenin ne kendi öğrencisine ne de ülkeye bir
faydası olmadığı tespitine içtenlikle katılıyoruz. Ecdadımızın marifet iltifata tabidir, sözünü
hatırlayarak bugün burada devletinin ve ülkesinin güçlü yarınlarına katkı sunacak olan
çalışmaları ödüllendirmek istedik. Vereceğimiz ödüller aşk ile dolu olduğumuz vatanımız
için çalışan akademinin her ferdinin kıymetini bildiğimizin sade bir nişanesidir.

YÖK Üstün Başarı Ödülleri, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki ana başlık altında
verilmektedir. Bireysel ödüller, Yılın Doktora Tezi Ödülü olup fen ve mühendislik bilimleri,
sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında bilimsel ve yenilikçi yönü, özgün
olmasının yanı sıra tez sonuçlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer katkıları dikkate
almaktadır.
YÖK olarak bu ödüllerde de bir yeniliğe gittik: Hoca ve talebe ilişkisine dikkat çekmek, bu
konuya ehemmiyet verdiğimizi göstermek için, doktora öğrencisinin ve danışman hocasının
birlikte ödüllendirilmesi kararlaştırıldı. Kurumsal ödüller, Topluma Hizmet Ödülü, Uluslararası
İşbirliği Ödülü, Üniversite- Sanayi İşbirliği Ödülü ve Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü olmak
üzere dört kategoride değerlendirilmiştir.
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Topluma Hizmet Ödülünde, hizmet odaklı proje ve benzeri uygulamaları yükseköğretim
kurumunun bu esasla yaptığı özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları
tarafından da örnek alınabilecek uygulamaları dikkate alındı. Uluslararası İşbirliği Ödülü ise
üniversitelerimizin yurtdışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla yapmış oldukları
sonuç üreten işbirliklerini hedefledi.
Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü, üniversite-sanayi işbirliği alanında her iki tarafa da somut ve
uzun vadeli yararı olan, diğer yükseköğretim kurumları veya sanayi kuruluşları tarafından da
örnek alınabilecek işbirliği modelleri hedefiyle seçilmektedir.
Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü ise yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde/bölgede yerel
kalkınmaya katkı odaklı, sonuç üreten proje ve benzeri uygulamalara verilmektedir. Bu
kurumsal ödüller Yeni YÖK’ün ihtisaslaşma kavramına verdiği önemi işaret etmektedir.
Verilecek tüm ödüllerin nice güzel diğer çalışmaları, işbirliklerini teşvik etmesini canı gönülden
diliyorum.
Muhterem Cumhurbaşkanım,
Akademimiz hızla değişen dünyanın yaşadığı zorlukların aşılmasında ülkemizin
kalkınma yolundaki ciddi gayretlerine destek olma konusunda kararlıdır. Bunun için
bilgiyi ve teknolojiyi üreten bir ülke olma noktasında devletimizin tüm kurumlarına desteğe
hazırız.
Sanayi ile işbirliğini geliştirme, insanlığın sorunlarına çözüm üretme, bilim ve teknolojinin
sayılı merkezleri olma iddiasındaki üniversitelerimizin giderek çoğaldığını hep beraber
göreceğiz. Tüm rektörlerimiz ve çalışma arkadaşları bu süreçte iş üreterek yanımızdadır,
kendilerine müteşekkiriz.
Muhterem Cumhurbaşkanım, tüm projelerimizde ve hedeflerimizde yol gösteren
desteğinizden güç alıyoruz. Bugün de açılış törenimizi Külliyemizde gerçekleştirme imkânı
vererek bizi onurlandırdınız. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç
Yükseköğretim Kurulu Başkanı
26 Eylül 2017, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara
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