Sayın Büyükelçiler, Büyükelçiliklerimizin Eğitim Ataşeleri,
Üniversitelerimizin Sevgili Öğrencileri ve Değerli Basın Mensupları,
Sizleri Yükseköğretim Kurulunda ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz.
Kendi ülkeleri dışında eğitim gören uluslararası öğrenci sayısı dünyada her geçen gün artıyor.
Dünya genelindeki öğrenci hareketliliğine bakıldığında; 1970’li yıllarda kendi ülkeleri dışında
eğitim gören yaklaşık 800 bin olan uluslararası öğrenci sayısının 2012 yılında 4,5 milyona
ulaştığını görüyoruz. Bu rakamın 2022 yılında 8 milyona ulaşması bekleniyor.
Ülkemizde ise yükseköğretim sistemimize dâhil olan uluslararası öğrenci sayımızda her geçen
gün biraz daha artış yaşanıyor ve bundan mutluluk duyuyoruz.
2000’li yıllarda 16 binlerde olan öğrenci sayımız 2014 yılında ciddi bir sıçrama kaydetti ve
bugün itibariyle 173 farklı ülkeden 120 bini aşkın uluslararası öğrencimiz var. Bu sayıyı daha
da çok artırmak ve dünyadaki gençlerle entegre olmak isteriz.
Bütün uluslararası öğrencilerimizi temsilen bu akşam sizlerle Yükseköğretim Kurulunda iftar
yemeğindeyiz.
Değerli Öğrenciler,
Sizin şahsınızda, Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak ülkemizde eğitim gören tüm
uluslararası öğrencilerimizi de sevgi ile selamlıyorum ve hepinize eğitim hayatınızda başarılar
diliyorum…
Eğitim için Türkiye’yi seçmiş olmanızı akademik, sosyal ve kültürel boyutlar açısından
fevkalade önemsiyoruz.
Sizlerin entelektüel birikiminizi, geldiğiniz ülkelerin ve bölgelerin dinamiklerini, çok önemli
ve kıymetli zenginlikler olarak değerlendiriyoruz…
Türk üniversitelerinin uluslararası çekim merkezi olmasında referans noktasının, sizler
olduğunu biliyoruz. Sizler, ülkemizin yükseköğretimini dış dünyaya en iyi şekilde
yansıtacaksınız. Hem kendi ülkenizin hem de Türkiye’nin kalkınmasına ve farklı kültürel
kimliklerin bir arada ve barış içinde yaşamalarına katkıda bulunacaksınız.
Bu nedenle yeni YÖK olarak sizlere daha iyi eğitim verebilmek amacıyla eğitimde ve
üniversiter yaşamda kalite kültürünü öne koyduk.
Siz değerli öğrencilerimiz için dünyada örneği olmayan ve ülkemizde ilk kez uygulanan yeni
bir burs projesi ihdas ettik. Bu projemizle hedef ülkelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda, o ülkenin
öğrencilerine eğitim veriyoruz. Kendi ülkelerine döndükten sonra bizim ülkemizde aldıkları
eğitim süremizin 2 katı kadar kendi ülkelerindeki devlet kurumlarında vazife görmeleri şartını
getirdik. Mezun olduktan sonra kaç yıl nerede görev yapacaklarını önceden biliyoruz.
Bu burs politikamız ile o ülkelerdeki etkinliğine hizmet etmiş olduğumuzu düşünüyoruz. Burslu
öğrencilerimiz Pakistan (Keşmir), Kosova, Arnavutluk, Bangladeş, Ukrayna (Kırım),
Makedonya ve Ruanda’dan.
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Diğer yeni bir projemiz “YÖK-Türkoloji” burs programıdır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak
isterim. Kosova Priştine Üniversitesi Türkoloji bölümü ile Sudan’ın önde gelen
üniversitelerinin Türkoloji bölümlerinden gelen başvuruları kabul ettik.
Dünyanın her tarafından ülkemize gelen siz değerli öğrencilerimiz, ülkeniz ve Türkiye arasında
önemli bir köprü görevi görmektesiniz. Bizler de bu köprünün ayaklarını güçlendirmek için
gayret edeceğiz. Gelecekteki dünyayı sizler şekillendireceksiniz…
Ülkeleriniz ve Türkiye arasında kalkınma odaklı işbirliklerinde, dayanışmada, ülkelerimiz
arasında iyi ve dostane ilişkiler kurulmasında en önemli rolleri üstleneceksiniz.
Sizlerin eliyle şekillenecek dünyanın, barış ve sevgi haleleriyle çevrilmesini umuyoruz ve
hepinizi bu yolda gönülden destekleyeceğiz…
Umarım, Türkiye’de üniversitelerinizde başarılı yıllar geçirirsiniz.
Ülkenize döndüğünüzde, her sabah, ülkeniz için neleri daha iyi yapabileceğinizi hayal
edersiniz. Bu hayaller doğrultusunda çok çalışır ve burada ikinci ülkeniz Türkiye’de sizlere
sunulan dostluk elini hiç unutmazsınız...
Ve yine umarız… Türkiye ile birlikte eğitim gördüğünüz arkadaşlarınız ile dostluk ilişkileriniz
güçlü bir şekilde devam eder. Birlikte küresel fırsatlar oluşturursunuz. Şahsiyetlerinizi,
kültürlerinizi, vatanınızı ve aidiyetlerinizi korur, kollar ancak dünyayı güzelleştiren
farklılıklarınızla bu dünyada var olmaya çalışır ve bunlar arasında sağlıklı dengeler
kurarsınız…
Değerli Genç Arkadaşlarım:





Dayanışma,
Hoşgörü, sabır,
Sevgi ve dostluk
Birlik ve dirlik gibi,

insanlığın yüce kavramlarının en üst değer bulduğu Ramazan ayında ve bu iftar sofrasında
hepinizi tekrar en iyi duygularla selamlıyorum…
Sevgili Öğrenciler, Sayın Büyükelçiler, Değerli Misafirler
Bu akşam sizinle birlikte olmak, Müslüman dünyası için önemli olan bu mübarek ayda ve bu
iftarda, Yükseköğretim Kurulu olarak hepimize mutluluk veriyor.
Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ramazanınız mübarek olsun.
Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç
Yükseköğretim Kurulu Başkanı
Uluslararası Öğrencilere İftar Yemeği Programı
23 Mayıs 2018, Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu Fuaye Alanı
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