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Avrasya Uluslararası Yüksek Eğitim Zirvesi (EURIE) Açılış Programı 

AÇIŞ KONUŞMASI 

22 Mart 2017 – İstanbul 

Ömer Cihad Vardan – DEİK Başkanı 

 

Saygıdeğer Bakanlarım; 

Akademik Dünyanın Kıymetli Temsilcileri; 

Hanımefendiler; Beyefendiler; 

  

Öncelikle sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla 

selamlıyorum. 

  

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından DEİK’in desteği ile düzenlenen Avrasya 

Uluslararası Yüksek Eğitim Zirvesine hoş geldiniz; sefalar getirdiniz. 

  

Zirvenin ülkelerimiz, eğitim dünyamız ve akademik camialarımız için hayırlara vesile olmasını 

can-ı gönülden diliyorum. 

  

Saygıdeğer Bakanlarım; 

Kıymetli Katılımcılar; 

  

Bugün Eğitim Ekonomisi İş Konseyimizin partner olduğu bir etkinlikteyiz. Biraz önce de 

Konsey Başkanımızın açış konuşmasını heyecanla dinledik. Aslında onun bu konudaki 

heyecanı ve arzusu hepimizi motive ediyor. Sadece ülkemizin değil, insanoğlunun yaşadığı, 

dünyamızın her yerinde en önemli konu olduğunu düşündüğüm eğitim konusunda verdikleri 

katkılar için kendisine ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. 

 

Saygıdeğer Katılımcılar; 

 

Bizler DEİK olarak ülkemiz özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yönlendirmek, yürütmek 

üzere görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş bir kurumuz. 1986 yılından bu yana, bugünkü 

etkinlikte olduğu gibi, her yıl yüzlerce etkinlik düzenliyoruz. Bunu da iş konseylerimiz 

vasıtasıyla yapıyoruz.  

 



 

 

 

 

Bugün toplamda 134 iş konseyimiz var ve bunun 127’si de ülke bazında. 5 adet sektörel ve 2 

de özel amaçlı iş konseyimizle ülkemizin ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmeye, hacimleri 

artırmaya çalışıyoruz. 

 

Eğitim Ekonomisi İş Konseyimiz de sektörel iş konseylerimizden biri ve bilhassa 

yükseköğretim alanındaki ilişkileri geliştirmek üzere ülkeler arası çalışıyor. 

 

Hepimiz, dünyanın akıl almaz bir hızla değiştiğini görüyor, biliyoruz. Bu bağlamda, yeni 

iletişim ve ulaşım araçları, kıtaların, ülkelerin, insanların arasındaki sınırları bir bir ortadan 

kaldırıyor.  

  

Teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanını etkiliyor ve onu kökten değişime zorluyor.  

  

Şüphesiz bu değişimin en fazla hissedildiği alanlardan başında da eğitim geliyor.  

  

Bizlerin bu değişim dalgasını reddetmek gibi bir lüksümüz yok; olamaz da. Zaten böyle bir 

şey, mümkün de değil.  

 

Fakat bizlerin değişimi yönlendirmek, onu toplumumuzun faydasına olacak şekilde kanalize 

etmek gibi önemli bir görevi ve sorumluluğu var.  

  

Kendi öz değerlerimizle, kültürümüzle, toplumsal dinamiklerimizle ve mevcut potansiyelimizle 

barışık bir değişim sürecini yönetmek durumundayız. Bunu yaparken de her düzeyde eğitimi, 

değişim sürecinin en önemli yerine konumlandırmalıyız. 

 

İşte tam da bu noktada, eğitim, belki birçok konunun önüne geçiyor. Bu bağlamda, 2011 

yılında kurulan DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyimiz, rekabetin çok fazla olduğu küresel 

eğitim sisteminde ülkemizin konumunu güçlendirmeyi amaçlarken, eğitime bağlı ekonominin 

de canlanmasını hedefliyor.  

  

Bu alanda iddialıyız: sayısı yaklaşık 200 civarındaki üniversitemizin bugün dünya 

standartlarını yakaladığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ancak değişim ve dönüşüm 

sürekli devam ediyor. Standartlarda çıta sürekli yükseliyor. Bizler de bu standartları 

yakalamaya çalışan değil, eğitimde yeni standartları belirleyen, çıtaları yükselten bir ülke 

olmak istiyoruz.  



 

 

  

 

 

Sayın Bakanlarım;  

Saygıdeğer Katılımcılar; 

  

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygıyla selamlıyor; Zirve'ye teşrifleriniz için sizlere tekrar 

teşekkür ediyorum. Bu yıl ki EURIE Zirvesi'nin ülkelerimiz ve tüm coğrafyamız için hayırlı 

sonuçlar doğurmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

  

 

 

 

 


