Sayın Bakanım,
Değerli rektörlerimiz,
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının sayın temsilcileri, değerli başkanı
Değerli Hocalarım,
Türk İslam Dünyası’nın müstesna şehirlerinden biri, bu topraklara iki asırdan fazla başkentlik
yapmış, tarihi, kadim değerleri ve misyonu ile en önemli kentlerimizden biri olan Konya’da
bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak isterim.
Sayın Bakanım,
Toplantımıza teşrifleriniz bizi fevkalade mutlu etti, samimi duygularla teşekkür ediyorum.
Toplantıya ev sahipliği için Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne de teşekkürlerimizi
sunuyoruz, siz tüm rektörlerimizi ve toplantının tüm üyelerini muhabbetle selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım,
Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate
alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan faktörü ile
mümkün olabilecektir. Bu da, küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip
olunmasını gerekli kılmaktadır
Yükseköğretim alanındaki küresel gelişmelerle birlikte, özellikle 2000’li yılların başından
itibaren yükseköğretim kurumlarının sayılarında ve çeşitliliğindeki artışlar, öğrenme
yöntemlerinde kullanılan yeni teknolojiler ve buna bağlı olarak çeşitlenen öğrenme yöntemleri,
ulusal ve uluslararası işbirlikleri, öğrencilerin hareketliliği, mezunların istihdam edilebilirliği
ve üniversitelerin sıralandırılmaları gibi konular artık, yükseköğretim kurumlarının daha şeffaf,
hesap verebilir ve her düzeyde daha fazla sorumluluk almalarını gerektirmektedir. YÖK artık
bu temeller üzerine şekillenmektedir. Alınan kararlar ve çalışmalarımız bu hedefler
doğrultusundadır.
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.
Bugün öğrenci sayımız itibarı ile Avrupa Yükseköğretim Alanındaki ikinci en büyük öğrenci
sayısına sahip ülke konumuna gelinmiştir.
Yükseköğretim sistemimizdeki son 10 yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki
aşaması keyfiyet itibariyle, nitelik ve kalite bakımından da büyümedir. Bu kapsamda YÖK
olarak son 3 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz birçok yeni çalışmalar vardır.
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Değerli arkadaşlarım,
Küreselleşme, uluslararası politik ekonomi açısından 21. Yüzyıl ilk çeyreğini tanımlayan en
önemli kavramlardandır. Türkiye gibi hızla gelişen ve yükselen güçler kategorisinde
değerlendirilen ülkeler, küreselleşen uluslararası çalışmaların gereklerini yerine getirmeye
çalışırken, küreselleşmenin önemli aşamalarından biri olan bölgesel bağları ve bölgesel
kalkınmayı geliştirmeyi ve bu alanda entegrasyon sağlamayı da önemle hedeflemektedirler.
Sürdürülebilir kalkınmada üniversitelerin yarattığı etki sadece kendi bulundukları çevreye değil
yakın coğrafi bölgelere de hızla yayılmaktadır. Üniversitelerin hem küresel gelişmeleri takip
ederek küresel olma hem de bölge ile bağlantı kurarak bölge sorunlarına odaklanarak bölgesel
olma eğilimleri ortaya çıkmaktadır. Üniversitelerin bölgesel ekonomiye ve sosyal yapıya
etkilerinin arttırılması “3. Rol” olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram gerçekten son on yılın
ortaya çıkardığı ciddi bir bakıştır. Burada ana hedef olarak, sunulan bilgi, deneyim ve
uzmanlıkların karşılıklı yararlılığa dayalı olarak araştırılması, uygulanması ve paylaşılmasını
ifade etmektedir. Yani bölgesel gelişimde üniversitelerin ana aktörler olmaları
beklenmektedir.
Bu bağlamdan olmak üzere bugün burada 8 ilimizin 11 üniversitesi, KOP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı, yerel kalkınma ajansları ile bir aradayız. Yükseköğretim Kurulu olarak bu
11 üniversitemizdeki 10 bin 578 öğretim üyelerimiz ve elemanlarımızla ortak akıl, etkileşim, iş
birliği
başlıkları
çerçevesinde,
sürdürülebilir
bölgesel
kalkınma
adına
gerçekleştirebileceğimiz projelerimizi, geleceği ön görebilmek başlığında analiz ve sentezleri
ortaya koyabilme çalışmalarını daha planlı daha kapsamlı ve hevesle götürebilme kararlılığını
ifade etmek için buradayız.
Şimdi kısa bir sunum ile sayın rektörlerimizin gayet iyi bildiği ancak paydaşlarımıza da sunmak
istediğimiz YÖK’ün son 3 yılda gerçekleştirdiği çalışmalarımızdan bahsedeceğim:

Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç
Yükseköğretim Kurulu Başkanı
ÜNİKOP Bölgesel Kalkınma ve Üniversiteler Çalıştayı
1 Şubat 2018, Necmettin Erbakan Üniversitesi-Konya
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