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5. AVRASYA YÜKSEKÖĞRETİM ZİRVESİ - EURIE 2020 

19 Şubat 2020 

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi – İstanbul 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank,  

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 

YÖK Başkan Vekili Prof. Rahmi Er, 

Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. 

Muhyieddeen Toug, 

TİM Başkanı İsmail Gülle, 

Avrasya Üniversiteler Birliği Başkanı Dr. Mustafa Aydın,  

Akademi Dünyamızın Değerli Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Dünyanın önemli yükseköğretim zirvelerinden biri olan ve bu yıl 5.’si 

düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde, sizleri, Dış Ekonomik 

İlişkiler Kurulu (DEİK) ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Geçtiğimiz yıl yine aynı tarihte burada, verimli bir zirve 

gerçekleştirilmişti. İstikrar ve sürdürülebilirlik, hem akademi dünyamız, hem 

de iş dünyamız için önemli... 
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Ve bu yılın sloganının teması, birlik olmak… 

Konuya bir mühendis olarak yaklaşırsam, bir anlamda matematik, 

duyularla algılanabilen ile, akılla kavranabilen arasında bir geçiştir. Bilimde 

olduğu gibi, sanatta da, geometri ile matematik orantılarının hüküm sürdüğü 

mimariden musikiye kadar, matematik; birliğin de yoludur. 

İnsan hayatında, insanla tabiat arasındaki ilişkide, insanın fikriyatında 

veya bir mimari eserde, parçalar birbirinden farklı olsa da birliği, bütünlüğü 

ararız. Daha doğrusu, çoklukta birlik ve bütünlüğü… 

 Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın ziyareti vesilesiyle 

gittiğimiz Pakistan’ın değerli filozofu Muhammed İkbal, ‘’Harekette birlik 

olmazsa, fikirdeki birlik faydasızdır’’ sözüyle; Fransız yazar La Fontaine 

de, ‘’Akıl ve niyet birleşince, neyin hakkından gelinmez’’ sözüyle, aynı 

şeyi söylemeye çalışıyorlar: Birliği… 

 Bu vesileyle birlik olmayı, eğitim alanına taşıyarak, bu yıl 5.’si 

gerçekleştirilen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde emeği geçen herkese 

teşekkür ederim. 

 Türkiye, ekonomik büyüklüğü ve zengin insan kaynağı ile önemli bir 

ülke. Ülkemiz, İş Dünyamızın çabalarıyla; ticaret, üretim, lojistik merkezi 

haline gelirken, aynı zamanda bir küresel eğitim merkezi haline de geliyor. 

 Türkiye’nin bölgesel rolü arttıkça ve küresel profili yükseldikçe, Türk 

üniversitelerinden beklentilerimiz de artıyor. 

 Çevre ülkeler ve bölgelerle olan kültürel ve sosyal yakınlığımız, 

bölgesel yükseköğretim çekim alanı olmamızı daha da cazip kılıyor. 
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 İş dünyamız açısından ise, ülkemizde eğitim gören uluslararası 

öğrenciler, aynı zamanda, ülkelerimiz arasında kalıcı ilişkilerin tesis 

edilmesinde ve ekonomik ilişkilerimizin daha ileri seviyelere çıkarılmasında 

çok önemli roller üstleniyor. Biz de DEİK olarak, özellikle bu noktada, daha 

da etkin rol almaya gayret ediyoruz. Hangi ülkeden hangi alanda 

öğrencilerin gelip eğitim görmesi ikili ilişkilerimizi daha da geliştirir konusu, 

çok önemli bir hedef.  

DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Ekonomisi İş Konseyimiz 

(EEİK) de, bu amaçlarla faaliyetlerini sürdürüyor. 

Yeri gelmişken, sizlere kısaca DEİK’i de anlatmak isterim. 

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 35 

yıldır, çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdüren, bir iş platformu. 

Faaliyetlerimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ticaret Bakanımızın 

destek ve koordinasyonuyla devam ediyor. Tüm dünyaya yayılmış, 146 iş 

konseyimiz bulunuyor.  

Ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için “ticari diplomasi” 

anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

2011 yılında Doç. Dr. Mustafa Aydın başkanlığında kurulan Eğitim 

Ekonomisi İş Konseyimiz (EEİK) de; Prof. Dr. İrfan Gündüz başkanlığında; 

deneyimi, uluslararası networkü, kamu kurumlarımız ile olan etkin iş birliği 

ile, ülkemizin ‘’yüksek eğitim diplomasisi’’ alanında faaliyetlerine devam 

ediyor. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği üzere, ülkemizde 2023 yılında 

350.000 uluslararası öğrenci hedefi için çalışmak, konseyimizin birinci 

önceliği. 
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Ve yine Konseyimiz, ‘’Study in Turkey’’ markasıyla da, uluslararası 

öğrenci temini ve değişimi ve üniversiteler arasında akademik iş birlikleri 

kuruyor. 

Bu duygularla, uluslararası eğitim alanında da birleşmek ve 

ülkelerimizin, küresel yükseköğretimde daha önemli bir cazibe merkezleri 

olması dileğiyle, katılan herkese ve programda emeği geçenlere teşekkür 

ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


