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Beşinci Uluslararası Öğrenci Temini Çalıştayı
Rona Yırcalı, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi
DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Sayın Dr. Mustafa AYDIN,
Üniversitelerimizi değerli mütevelli heyeti başkanları, üyeleri,
Kıymetli Rektörler, Genel Sekreterler,
Kamu kurumlarımızın değerli temsilcileri,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (EEİK)
düzenlenen V. Uluslararası Öğrenci Temini Çalıştayı’na hoş geldiniz

tarafından

Sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) adına saygıyla selamlıyorum.
Değerli Katılımcılar,
Bu günkü çalıştayda ortaya çıkacak bulguların ve tavsiyelein ülkemizin uluslararası yüksek
öğrenimde cazibe merkezi olması için kapsamlı bir strateji geliştirilmesine önemli katkılar
sağlayacağına inanıyorum.
Bu gün burada geniş bir katılımla ortak aklı çalıştıracağız, sorunları ortaya kayacağız ve
çözüm önerilerini, çözüm için her kurumun üzerine düşen görevi hep birlikte belirleyeceğiz.
Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum.
Değerli Katılımcılar,
Türkiye son 15 yıldaki ekonomik atılımlarının iki önemli sonucu oldu.
İlk olarak Türkiye bir orta sınıfı yoğun bir toplum haline geldi.
İkinci olarak hizmet sektörü en önemli iktisadi faaliyet alanı haline geldi.
DEİK olarak ülkemizin hizmet sektöründe yakalamış olduğu başarıların bir ihraç kalemi
olabileceğini düşünüyoruz.
Klasik ihracat kalemlerimiz olan sanayi ürünlerine hizmet ihracatını da eklememiz
gerektiğini düşünüyoruz.
Bu anlayışla DEİK olarak ülkemizin hizmet ihracatının arttırılması için sağlık, eğitim, lojistik,
enerji ve teknik müşavirlik alanlarında iş konseyi kurarak bu konulara yoğunlaştık.
Değerli katılımcılar,
Türkiye yakalamış olduğu siyasi istikrar ve sahip olduğu ekonomik büyüklük, zengin insan
kaynağı, coğrafi konum ile ticaret, üretim, lojistik merkezi haline geldi.
Ülkemizin aynı zamanda bir küresel eğitim merkezi haline gelebileceğini düşünüyoruz.
Üniversitelerimizi de küresel eğitim pazarında cazibe merkezi haline getirmeliyiz.
Bu hedefe ulaşmak için DEİK olarak taşın altına koyduk; tüm paydaşları bir araya getirerek
2011 yılında Eğitim Ekonomisi İş Konseyi’ni kurduk ve konsey çalışmalarına başladı.
Son 6 senede konseyimiz Sayın Dr. Mustafa Aydın liderliğinde önemli başarılara imza attı.

Şimdi buraya gelmeden önce 2012 yılı başında Konseyin kuruluşunu kamuoyu ile
paylaştığımız basın toplantısında yaptığımız konuşmaya baktım.
Bu basın toplantısında DEİK olarak şöyle demişiz:
Halen 26 bin olan ülkemizdeki yabancı öğrenci sayısını 2015 yılında 100 bine
çıkarmayı hedefliyoruz.
Kamu kurumları arasında işbirliği ve hükümetimizin desteği ile bu hedefe ulaştık.
Bundan sonra daha fazla pazardan, özellikle Çin Hindistan gibi pazarlardan daha fazla
öğrenci temin etmeye odaklanacağız.
Değerli katılımcılar
Şüphesiz ki, Türkiye’ye daha fazla uluslararası öğrenci çekebilmemiz için üniversitelerimiz, iş
dünyası, DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi, ilgili bakanlıklarımız, kamu kuruluşlarımız ve her
şeyden önemlisi Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) arasında koordinasyon ve işbirliği tesis
etmemiz gerekiyor.
Bu işbirliği ile uluslararası öğrenciyi teşvik eden politikaların tasarlanması ve uygulaması
gerekiyor.
İşte bugün ilgili tüm tarafları bir araya getiren geniş katılımlı çalıştayın beşincisini
düzenliyoruz.
Geniş katılımlı çalıştayımızın bulgularını daha sonra kamu oyu ve ilgili kara alıcılar ile
paylaşacağız.
Burada bugün yapılacak çalışmaların ülkemizin küresel yüksek eğitimde bir cazibe merkezi
olması için ihtiyaç duyulan stratejiye bir zemin oluşturacağını düşünüyorum
Konuşmama son verirken ülkemizin küresel yükseköğretimde yeni bir cazibe merkezi olması
dileğiyle, Katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

