Ekselansları Çad Devlet Başkanı Idris Debi,
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım,
Sayın Bakanım,
Değerli Hocalarım
Dost ülke Çad’dan eğitim almaya ülkemize gelen Sevgili Çadlı Öğrencilerimiz;
Hepiniz Yükseköğretim Kuruluna hoş geldiniz.
Sayın Devlet Başkanı Idris Debi’yi, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Dr. Fuat Oktay’ı ve Gençlik
ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu saygıyla selamlıyorum, Yükseköğretim
Kurulunda sizleri görmekten sevinç duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Toprakları tarihi süreç içerisinde farklı medeniyetlere sahne olmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin
sahip olduğu eşsiz kültür mirası, hem Doğu dünyasından hem Batı dünyasından aldığı
kazanımlarla zenginleşerek günümüze taşınmıştır.
Türkiye yükseköğretim alanı, son yıllarda göstermiş olduğu niceliksel büyüme ile başta
yükseköğretime erişim olmak üzere birçok alanda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bugün
itibari ile 8 milyona yakın öğrenci, 160 bini aşkın öğretim elemanıyla 206 yükseköğretim
kurumumuz, Türkiye yükseköğretim alanını oluşturmaktadır. Türkiye, öğrenci sayısı
bakımından Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın en önde gelen ülkesi durumundadır.
Yükseköğretimde Uluslararasılaşma, dünyada bütün ülkelerin yükseköğretim sistemlerini
güçlendiren, ivme veren bir boyut olarak görülmektedir. Ülkelerin sosyal, kültürel ve politik
alanlarına, ekonomilerine geniş anlamda önemli katkılar getiren bir hareketliliktir. Ülkeler,
özellikle genç ve parlak beyinleri kendi eğitim sistemlerine katmak için önemli teşvikler ve
uygulamalar yapmaktadırlar. Uluslararası öğrenciler, ülkelerin kamu diplomasisi ve yumuşak
güç kullanımında büyük esenlikler sağlamaktadır.
Ülkemizde de bu alanda önemli çalışmalar yürütülmektedir. Yeni YÖK çalışmalarında hedef
odaklı uluslararasılaşmayı öne koyduk. Bunun için bir planlama yapıldı:











İlk defa yükseköğretimde “Uluslararasılaşma Strateji Belgesi” hazırlandı.
Bu kapsamda başlatılan girişimlerle 4 yıl önce 48 binlerde olan uluslararası öğrenci
sayımız bugün 148 bini aştı.
57 üniversitemiz 18 ülke ile toplam 229 ortak eğitim öğretim protokolü imzaladı.
Yükseköğretim alanında son dört yılda YÖK Başkanı ve ilgili ülkenin bakanı düzeyinde
34 ülke ile mutabakat zaptı imzalandı. Bu mutabakat zabıtları tanınan
üniversitelerimizin ve ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerin sayısını, akademik
işbirliklerini, ortak programları, hoca ve öğrenci hareketliliğini arttırdı ve ülkemizin
eğitim alanında uluslararası alanda görünürlüğüne ciddi katkı sağladı.
2017’de, ilk defa ülkemizde İslam Üniversiteleri Rektörler konferansı düzenlendi. 37
ülkeden 334 rektörün katılımı ile 17 maddelik Ankara Bildirgesi yayınlandı. İslam
Dünyasında Yükseköğretim Alanı’nın oluşturulması teması çalışılmaları devam
etmektedir.
Diğer önemli bir adım, 2016’da başlattığımız Proje Tabanlı Uluslararası Değişim
Programı’dır. 36 ülkenin üniversiteleri ile üniversitelerimiz arasında yürütülen 94
ortak bilimsel projeye, bu program kapsamında öğrenci ve akademik personel
değişimi için destek sağlanmıştır.
Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) 2018 yılı ülke karnemizde ciddi iyileşme
sağlandı. 24-25 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen Avrupa Yükseköğretim Alanı
Bakanlar Zirvesinde Türkiye, derece sistemlerinin geliştirilmesi ana başlığı altında yer
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alan “Yeterlilikler Çerçevesi”, “Avrupa Kredi Transfer Sistemi” ve “Diploma Eki”
konularında 5 üzerinden 5 tam puan alarak Bologna Sürecinin belirlediği kazanımlar
anlamında pek çok Avrupa ülkesinin önünde olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Türkiye’de eğitim almayı tercih eden uluslararası öğrenciler, çeşitli alanlarda Avrupa
standartlarında eğitim olanaklarıyla karşılaşmaktadırlar. Diploma Eki Etiketini (DS
Etiketi) alan üniversite sayısı ise 73'tür. Öğrencilerimizin eğitimleri sonunda elde
edecekleri diplomalar, sadece Avrupa genelinde tanınmakla kalmayacak, aynı zamanda
dünyanın pek çok önde gelen ülkesinde kendilerine kapı açan önemli bir anahtar
olacaktır.
2001 yılında Türkiye’nin Bologna Süreci'ne dahil olmasıyla birlikte
uluslararasılaşmanın bir diğer önemli unsuru olan akademik tanınma, Türk
yükseköğretiminde daha öncelikli bir sıraya oturtulmuştur. Erasmus/Erasmus+
programı aracılığıyla 2004 yılından bu yana 55 bini aşkın öğrenci eğitim için ülkemize
gelmiş, 150 bin civarında öğrencimiz ise ülkemizden Avrupa Birliği’ne üye farklı
ülkelere giderek eğitimlerine bir veya iki dönem yurtdışında devam etmişlerdir.

Ekselansları Idriss Déby,
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım;
Türkiye, Yükseköğretim sistemimize yapılan devasa yatırımları böylece uluslararası arenaya
da açmış olmaktadır. Türkiye’de tüm uluslararası öğrencilerin %5,7’si ön lisans
programlarında, %69,5’i lisans programlarında, %17,7’si yüksek lisans programlarında ve
%7’si doktora programlarında eğitim görmektedir. Yani uluslararası öğrencilerimizin yaklaşık
%25’i lisansüstü programlara kayıtlıdır. Amacımız gelecek ilk 3 yılda bu rakamı %30’a
çıkarmaktır. Ülkemizde 180 farklı ülkeden uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır. En fazla
öğrenci Suriye’den gelirken, bu ülkeyi sırasıyla Azerbaycan, Türkmenistan, İran ve Afganistan
takip etmektedir. Ayrıca üniversitelerimizde 3.203 yabancı akademisyen görev yapmaktadır.
Uluslararası öğrenciler lisansüstü eğitimde dünyanın araştırma kapasitesi en güçlü eğitim
kurumlarını tercih etmektedirler. Hatta rakam vermek gerekirse dünyada güçlü üniversitelerde
doktora programlarına giren öğrencilerin %40’ından fazlasını uluslararası öğrencilerin
oluşturduğu görülmektedir.
Karabük Üniversitesi, 5.700 öğrenci ile Türkiye’de en çok uluslararası öğrenci alan
üniversiteler arasında 4. sıradadır. Sayın Rektörün nezdinde üniversitemizi kutluyorum.
Ülkemiz ve Çad arasındaki 16. yüzyılda başlayan ilişkiler Cumhuriyet tarihinde de artarak
devam etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2017’de zengin bir
heyetle Çad’a yaptığı ziyaret Encemine’de düzenlenen toplantılar, bu ilişki düzeyini çok daha
etkin hale getirmiştir.
Ülkemiz Çadlı öğrencilere her sene lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde devlet bursu
tahsis etmektedir.
Bu bağlamdan olmak üzere, bu salonda bugün misafir ettiğimiz 350 Çadlı öğrencimiz
ilişkilerimizi daha da pekiştirecek, en önemli en verimli beşeri sermayedir. Bu öğrencilerimizin
hepsini geleceğin iktisadi, siyasi ve endüstri alanının büyükelçileri olarak görmekteyiz. İlerde
görev aldıkları Çad’da, Türkiye’de veya uluslararası arenada, hem Çad’ı hem Türkiye’yi temsil
edeceklerdir.
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Değerli Öğrencilerimiz, sizi muhabbetle bir kez daha selamlıyorum.
Ekselansları Sayın İdris Debi, Türkiye Cumhuriyeti, öğrencilerinize en üst düzeyde eğitim
verebilmek için gayretini esirgemeyecektir.
Saygılarımla,
Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç
Yükseköğretim Kurulu Başkanı
Çad Devlet Başkanı’na “Onursal Doktora” Takdimi Töreni
28 Şubat 2019, YÖK Konferans Salonu
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