Ekselansları Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov;
Sayın Hanımefendi;
Bugün sizi ülkemizde ve Yükseköğretim Kurulu’nda ağırlamaktan onur duyduğumuzu
belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Bu ziyarette sizi; hem dost ülke Makedonya’nın
Cumhurbaşkanı hem de alanında değerli katkılar sunmuş bir akademisyen olarak ağırlıyoruz.
Makedonya; hem coğrafi yakınlığı, hem de ortak bir geçmiş paylaştığımız, kültürel, tarihi ve
manevi yakınlıkları bizim için çok önemli olan bir ülke. İki ülke ilişkilerinin etkin ve verimli
kılınması yükseköğretim alanında ortak bilgi üretimine ve her iki ülke toplumlarının geleceğine
katkı verecek sağlam adımların atılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle ekselanslarını
kurumumuzda görmekten, fikirlerini dinlemekten ve her iki ülke yükseköğretimlerinin
geleceğine yönelik temasta olmasından büyük mutluluk duyuyoruz
Değerli hocalarım;
Kıymetli misafirimizin başarılı siyasi kariyerine temel olan akademik geçmişini sizlere kısaca
sunmak isterim.
Dr. Ivanov Siyaset Biliminde, sivil toplum alanındaki çalışmaları ile yüksek lisans derecesi ve
özellikle Makedonya’ya odaklanan demokrasi inşası çalışmaları ile de doktora derecesi
sahibidir. Siyaset teorisi ve felsefesi alanında dersler veren Dr. Ivanov, Makedon
Üniversitelerinin yeniden yapılanma sürecinde akademinin, yeni tartışmalar ve yeni
yöntemlerle tanışmasında rol sahibi bir isimdir. Akademik çalışmalarını ve başarısını
Cumhurbaşkanlığına’ da taşıması; özellikle dış politika alanında etkin ve aktif olmasını,
ülkesinde farklı etnik ve dini grupların temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek
kuruluşları ile iyi ilişkiler yürütebilmesini desteklemiştir.
Dr. Ivanov, Cumhurbaşkanlığı süresince hem ülkesinde hem de dünyanın farklı ülkelerinde
dersler vermeyi sürdürmüştür. Ekselansları, ülkemiz akademiası tarafından da tanınan ve takip
edilen bir isimdir. Ülkemizde kendisine fahri doktora unvanı tevdi edilmiştir.
Ekselanslarının iki ülke ilişkilerine hep olumlu katkı yapan düşüncelerini, bugün Türk
akademiası ile paylaşmasının iki ülke akademisinin daha verimli ve etkin işbirlikleri
kurabilmesini destekleyeceğine inancım tamdır. Ayrıca yükseköğretim felsefesi, yöntemi ve
geleceğinin inşası ile yakından ilgilenen bir isim olarak görüşlerinin ülkemiz akademisinde
özellikle idareci konumunda olan hocalarımıza da ufuk açıcı fikirler sağlayacağını
düşünmekteyim.
Bugün Sayın Cumhurbaşkanı’nı YÖK’te misafir ederken kendisinin, akademi camiasının ve
gençliğin daha iyi yarınları için çabasını ve bu çabada değişen ve gelişen dünyayı iyi takip
etmek gereğine olan inancını dikkate alarak ben de kısaca düşüncelerimi ifade etmek isterim.
Biz de bugün Yeni YÖK olarak; geçmişte yalnızca kural koyan ve koordinasyonu sağlayan
merkezi bir yapı olan kurumumuzu; yetkilerini paylaşan, dünyada tüm akademik gelişmeleri
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yakından takip eden ve ülkemizin geleceği için akademiyi sürekli kendisini yenileyen bir yapı
kılmaya çalışan bir kurum olarak yeniden tasarladık:
Yükseköğretim sistemimiz için onlarca yıldır beklenen, 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 düzenlemelere imza attık.
Bu düzenlemeler bütün dünyada üniversitelerin değişen rolleri ve çekirdek misyonlarına yeni
ilaveleri dikkate alarak planladığımız adımlardır.









Kalite Kurulu’nun kurulması,
Üniversitelerimizin bulundukları bölgelere katkı sağlayacak şekilde misyon
farklılaşmasına gidilmesi,
Araştırma Üniversitelerinin belirlenmesi,
YÖK-TEBİP projesi ile Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji bilimlerinde ulusal
ölçekte üstün başarılı sınıflarının kurularak geleceğin bilim insanlarını yetiştirme kararı
alınmış ve proje başlamıştır.
100/2000 projesinin, yani; ülke önceliklerine dayalı doktora programlarının hayata
geçirilmesi, bu alanlarda burs programlarının başlatılmıştır (ki bu 100 temel alanda
2.000 kişiye karşılıksız burs programıdır).
Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Makedonya’nın da içinde bulunduğu birçok dost ülke
öğrencisine de karşılıksız burs programları başlatmıştır.

Ülkemizin dört bir tarafında yer alan üniversitelerimizi desteklerken, onların, öğrenme ve bilgi
üretme süreçlerini, üniversitelerin duvarlarının dışına çıkarmaları ise daha etkin ve dinamik bir
yükseköğretim için en büyük idealimizdir. Devletimizin güçlü Türkiye hedefinin değerini
anlayan Yeni YÖK, bu hedefi daim bir gerçek kılacak gençlerin önünü açacak üniversiter
yapılar, müfredatlar ve öğretim üyeleri hedeflemektedir.
Yükseköğretimimizi yeniden yapılandırırken öğrenmenin dersin ötesine taşındığı, öğrenci
odaklı ve teknolojinin getirdiği imkânları kullanan bir eğitim istiyoruz.
Dünya değişmektedir, hepimiz biliyoruz ki bilim ve teknoloji bu değişimde güç dengelerinin
en önemli ögesidir. Güçlünün değil haklının yanında duran bir Türkiye mazlumların hakkını
korumak için bilim ve teknoloji alanlarında etkin ve verimli politikalar izlemek zorundadır. Bu
nedenle Türkiye akademisi yükseköğretimin kalıplaşmış yapılarının ötesini görmek, dünyadaki
değişimin her ayrıntısına hâkim olmak ve her şeyden önemlisi inanarak çalışmak zorundadır.
Balkan coğrafyasının güzide ülkesi, dost Makedonya’nın Cumhurbaşkanı konuğumuz
Dr.Ivanov’da eğitimin ve araştırmanın ülkelerin geleceği için temel yönlendiricilerden
olduğuna inanan bir akademisyen. İki ülke akademilerinin; yeniye açık, dünyanın değişimini
yakalayan, bu değişimin insanlığın ortak değerlerine saygı duyarak olumlu olmasını sağlamak
için çalışan ve bilimsel gelişmenin toplumlar üzerinde tahakküm kurmaya değil, insanlığın
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adalet ve ahlaki değerler üzerinde yükselebilmesine yönelik bir yapıda olması bizim için önem
taşıyor.
İşte bunun için farklı pencerelerden aynı coğrafyaya bakan, benzer sorunlarla mücadele eden
ve ülkesi için daha iyiyi isteyen akademilerin üyeleri olarak üniversitelerimizin ortaklıkları çok
kıymetlidir ve çok anlamlıdır.
Bugün burada Sayın rektörlerimizi, hocalarımızı, hepinizi, dost ülke Makedonya ile olan
yükseköğretim alanındaki ilişkilerimizi desteklemeye çağırıyorum.
Sayın Cumhurbaşkanım, bu vesile ile huzurunuzda YÖK’ün iki ülke arasında dostluğa katkı
sağlayacak bir kararını da duyurmak isterim:
Türkiye’nin en eski ve güçlü üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi’nde
lisans düzeyinde eğitim verecek olan Makedon Dili ve Edebiyatı programının karar süreci
bu hafta tamamlanmıştır.
Hayırlı olsun…
Ekselansları, Sayın Hanımefendi, değerli Makedonya heyeti sizleri Yükseköğretim
Kurulu’nda görmek, bizim için sevinç ve onur kaynağı oldu.
Tekrar hoşgeldiniz…
Saygılarımla,

Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç
Yükseköğretim Kurulu Başkanı
“Üçüncü Milenyumda, Yükseköğretime Yönelik Zorluklar, Fırsatlar” Konferansı
21 Şubat 2018, YÖK Konferans Salonu
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