
100-2000 DOKTORA PROJESİ NEDİR 

Küresel rekabet ortamında ülkelerin pozisyonlarının belirlenmesinde yükseköğretim odaklı 
süreçlerindeki performanslarının etkisi önemlidir. Bu kapsamda birçok ülkede 
yükseköğretim odaklı rekabete açık ve özellikle araştırmacı insan kaynağının 
geliştirilmesine yönelik programlar başlatılmıştır, bunlardan bazıları aşağıdadır: 

  

Almanya Excellence Initiative 

Çin Project 985 ve Project 865 

Kore Brain Korea 21 programme 

Japonya Global 30 

Tayvan Top Universities Project 

Rusya 5-100 Project 

  

Türkiye'nin 2023 yılı için ekonomide bilimdeki hedefleri kapsamında, yükseköğretim odaklı 
olarak önüne koyduğu stratejilerin başında: 

· Bilgi transferi ekosisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi, 

· Eğitim ve insan kaynakları sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi, gelmektedir. 

Bu konuda özellikle 2011 yılından sonra birçok kurum tarafından çalışmalar başlatılmıştır. 
Ancak sürecin en önemli girdisini oluşturacak nitelikli insan kaynağının nicel ve nitel 
kapsamda geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Mühendislik ve teknolojide doktora 
alanı olarak seçtiğimiz başlıklar, çalışılacak konuların ekonomik refah için bir üretim 
getirmesi, ekonomik ve toplumsal faaliyet alanlarına uygulanabilir olması ve uygulandıkları 
alanlarda üretkenliğin artmasının sağlanabilmesi hedeflenmektedir. Yarının dünyasında 
iddia sahibi olmanın yolu buradan geçmektedir ve YÖK bunu bir stratejik hedef olarak 
benimsemiştir. "Kalite güvencesi" kavramı, yükseköğretimin ve onun en önemli 
görevlerinden biri olan araştırmanın uluslararasılaşmasında aranılan ciddi bir değerdir. 
YÖK, 100/2000 Projesi sadece mali bir fonlama kaynağı olarak görülmeyecek, aynı 
zamanda kalite kavramını doktora sürecinin her döneminde takip edecektir. Çünkü, 
doktora (PhD) uluslararası bir kavramdır. Mobilitenin ve disiplinler arası çalışmanın bu 
kadar önde olduğu bir dönemde doktora programlarının da uluslararası eğitim değerleriyle 
yürütülmesi şarttır. 100/2000 Projesi'nin, üniversitelerimizde doktora kariyerini bugünkü 
olduğundan daha da öne taşıyacağını ümit etmekteyiz. Ülkemiz doktoralı insan kaynağı 
oranında 1000 kişiye 0.4 doktoralı insan kaynağı düşmektedir. Bu oran Çin'de, 2.2, ABD'de 
1.7, Avrupa Birliğinde 1.5, Güney Kore'de 1.4, Kanada'da 1.2, Japonya'da 1.1'dir. 

  
100 / 2000 Programı bu amaca yönelik olarak ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim alanları 
dikkate alınarak uzun ve katılımcı bir yaklaşımla tasarlanmıştır ve geleceğe yönelik 
etkin bir projedir. Bu program kapsamında ülkemizin öncelikli alanlarına yönelik 100 
alanda 2000 doktoralı insan kaynağı yetiştirilecektir. Bu insan kaynaklarının 
istihdamı ise sadece akademiye yönelik olmayıp, özellikle kamunun ve özel 
sektörün de gelişimi odaklı süreçlerine de ciddi yararlar sağlayacaktır. 



  
Özetle 100 / 2000'in amacı hedefler doğrultusunda seçtiğimiz belirli alanlarda 
yetkinleşmektir. Şimdi bu genç ve dinamik nesile bunu tam olarak ifade etmeyi ve 
sürdürülebilir kalkınmayı önüne hedef koymuş Türkiye'de rol sahibi olabilmeleri için onları 
yetiştirdiğimizi anlatabilmemiz gerekmektedir. Çünkü Türkiye'nin bu alanlardayetkin bilim 
adamları olmalıdır. 

  
2023 için çizilen vizyonda "net katma değerini kendi beyin gücüne dayanarak 
artırabilen" bir Türkiye hedeflenmektedir. 

 


