Sayın Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Liliya Hrynevych,
Sayın Bakanım ve Değerli Hocalarım,
Bugün Sayın Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Liliya Hrynevych’i ülkemizde ve İstanbul
Üniversitesi’nde ağırlamaktan onur duyduğumuzu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Bu
ziyaret vesilesiyle Ukrayna ile hali hazırda güçlü olan akademik ilişkilerimizi bir ileri seviyeye
çıkararak işbirliğimizi güçlendirmek için adımlar atmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.
Ukrayna; özellikle son dönemde yakın işbirliği içinde olduğumuz bir ülkedir. 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 Sayın Bakanı İstanbul’da ağırlamaktan, İstanbul Üniversitesi’nde “Ukrayna Dili ve
Edebiyatı” bölümünün açılışını onurlandırmasından ve her iki ülke yükseköğretimlerinin
geleceğe yönelik temasta olmasından kıvanç duyuyoruz.
Sayın Bakan geçtiğimiz yıl Sayın Başbakanımızın davetlisi olarak ülkemize geldiğinde
Başkanlığımıza da bir ziyaret gerçekleştirmiş ve kendisine Türk yükseköğretim sistemi ile yeni
YÖK olarak yürüttüğümüz projeler hakkında bilgi verilmiştir. Aynı gün Başkanlığımız ile
Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı arasında bir Mutabakat Zaptı imzalanarak, karşılıklı
işbirliği niyetimiz ilk kez resmiyet kazanmıştır.
Söz konusu Mutabakat Zaptı ile;
-

-

-

Özellikle nükleer enerji bilimi ve teknolojileri, nükleer enerji güvenliği ile havacılık ve
uzay teknolojileri programları başta olmak üzere yükseköğretim kurumlarımız
arasındaki işbirliğinin teşviki ve özellikle bu alanlarda ortak diploma programlarının
geliştirilmesi,
Mutabık kalınan yöntemlerle, yükseköğretim kurumlarımıza karşılıklı olarak lisans ve
lisansüstü seviyelerinde öğrenci gönderimi ve kabulünün desteklenmesi,
Her iki tarafın yükseköğretim kurumlarında Türkçe ve Ukraynacanın yaygınlaşmasının
desteklenmesi; bu amaca yönelik olarak Başkanlığımızın ayrıca, Ukrayna
yükseköğretim kurumlarının programlarında Türkçe dil eğitimi için öğretim üyesi ve
okutman ihtiyacını karşılaması,
Önce Kırım’da iken, şimdi Ukrayna ana karaya taşınarak kurulacak üniversiteye destek
olunması amaçlanmıştır.

14 Ağustos 2017 tarihinde ise, söz konusu Mutabakat Zaptının Uygulama Protokolü
imzalanarak, ülkemizde YÖK Burslusu olarak doktora eğitimi alması için seçilen Ukraynalı
öğrenciler 2017-2018 akademik yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde
eğitimlerine başlamışlardır.
Sayın Misafirler,
İki ülke arasındaki tüm bu olumlu gelişmeler ışığında ne mutlu ki bugün yine Sayın Bakan
teşrifleriyle bizi onurlandırmıştır. Bu vesileyle kısaca birkaç hususu ifade etmek isterim.
Türk yükseköğretim sistemimiz, 185 yükseköğretim kurumu ile küresel çapta önemli bir bilim
merkezi olma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir. Bu vizyonla Yeni YÖK olarak, geçmişte

yalnızca kural koyan ve koordinasyonu sağlayan merkezi bir yapı olan kurumumuzu; yetkilerini
paylaşan, dünyada tüm akademik gelişmeleri yakından takip eden ve ülkemizin geleceği için
kendisini sürekli yenileyen bir kurum olarak yeniden tasarladık. Bu süreçte kaliteyi
yükseköğretimin merkezine oturtarak daha şeffaf, daha katılımcı, daha paylaşımcı bir yapı inşa
ettik. Üniversitelerimizi iş dünyasına daha da yaklaştırdık.
Başkanlığımız bünyesinde kurulan Kalite Kurulunun, Temmuz 2017’de, idari ve mali özerkliğe
sahip bir kurum olarak yeniden yapılandırılması, üniversitelerimizdeki bölgesel kalkınmaya
yönelik misyon çeşitlendirmesi, araştırma üniversitelerinin ve uluslararasılaşmaya yönelik pilot
üniversitelerin belirlenmesi, geleceğin bilim insanlarını desteklemeye yönelik proje ve burslar
ile yükseköğretimde hedeflediğimiz noktayı hep daha ileriye taşımaktayız.
Bu bağlamda aynı vizyona sahip olan ve ülkesi için daha iyiyi isteyen akademilerin üyeleri
olarak üniversitelerimizin ortaklıkları çok kıymetlidir ve çok anlamlıdır. Türkiye’nin en eski ve
güçlü üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan, lisans düzeyinde
eğitim verecek “Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü”nün hayırlara vesile olmasını diler, bu
bölümün iki ülkenin toplumları arasında kültürel köprüler kurarak, toplumların birbirine
yakınlaşması sağlayacağına olan inancımı belirtmek isterim.
Sözlerimi sonlandırmadan önce,
Sayın Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı, değerli Ukrayna heyeti; sizleri burada görmenin bizler
için büyük memnuniyet olduğunu tekrar vurgulamak isterim. Teşrifleriniz için siz tüm
misafirlerimize, ev sahipliği için Sayın Rektörüme teşekkürlerimi sunarım.
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Sayın Bakan Hrynevych,
Değerli Üniversite temsilcileri,
Uluslararasılaşma, yükseköğretim kurumlarının kültürlerarası diyalog, müzakere ve
etkileşimlerini artırmak; araştırma ve bilgiyi paylaşmak suretiyle dışa açılmalarını sağlamak
amacıyla kullandıkları en etkin araçlardan biridir.
Bunun bilincinde olan iki ülkenin değerli bilim insanlarını bir arada görmekten ve
yükseköğretim alanında birlikte kat etmiş olduğumuz değerli aşamaların bu toplantılar
vesilesiyle bir adım öteye taşınmasından büyük memnuniyet duymaktayız.
Yükseköğretim alanımız, sayısı 185’i bulan yükseköğretim kurumu, 8 milyona hızla yaklaşan
öğrencisi, 100 bini1 aşkın öğretim elemanı ile her geçen gün daha da büyümekte, küresel
platformda gün geçtikçe daha da rekabetçi hale gelmektedir.
Yükseköğretim kurumlarımızda eğitim gören Ukrayna uyruklu öğrenci sayısı 2016-2017
öğretim yılı için 612; ülkemizdeki üniversitelerde görev yapan Ukrayna uyruklu öğretim
eleman sayısı ise 2016-2017 öğretim yılı için 42’dir.
Ukrayna Yükseköğretim Bakanlığı ile 2017’de imzalamış olduğumuz Mutabakat Zabtı ve
Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümünün açılması özelinde Ukrayna ile işbirliğimizi geliştirme
konusundaki kararlılık ve isteğimizi ortaya koymuş bulunuyoruz. Her iki ülkenin
üniversitelerinin de vizyonlarının birleştiği alanlarda işbirliği yaparak bu ivmeyi canlı
tutmalarını temenni ediyoruz.
Sayın misafirlerimize teşriflerinden; Sayın Rektöre ev sahipliğinden dolayı teşekkür eder,
verimli bir platform olmasını dilerim.
Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç
Yükseköğretim Kurulu Başkanı
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2016-2017 verilerine göre 151.763 öğretim elemanımız bulunmaktadır. Güncel verilere göre ise 119.744
öğretim elemanı mevcuttur.

