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Kıtaların ve medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’da, sizleri, şahsım ve Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu (DEİK) adına saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Özgürlüğün
liderlerinden
Mandela,
kullanabileceğiniz en güçlü silahtır’’ der.

‘’Eğitim;

dünyayı

değiştirmek

için

Dünyayı, eğitimle güzelleştirerek, değiştirme hedefiyle gerçekleştirdiğimiz 4. Avrasya
Yükseköğretim Zirvesi’nde emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Küresel ekonomide yaşanan değişimlere paralel olarak, uluslararası öğrenci arz
merkezleri de değişiyor. Bugün dünyada yaklaşık 4 milyon öğrencinin, bir başka ülkede
yükseköğrenim gördüğü biliniyor. Bu, hatırı sayılır bir rakam.
Yıllık, yaklaşık olarak 100 Milyar $ tutarında bir ekonomik değer üreten küresel yüksek
eğitim pazarındaki arz hareketliliği, Türk üniversiteleri için de yeni imkân ve fırsatları beraberinde
getiriyor.
Türkiye; yakaladığı ekonomik büyüklük, zengin insan kaynağı ve coğrafi konumuyla, bir
merkez ülke durumuna geldi.
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Ülkemiz; diplomasi, ticaret, üretim ve lojistik merkezi haline gelirken, aynı zamanda
küresel eğitim merkezi olma yolunda da ilerliyor.
Ülkemizin; gelişen yükseköğretim bölgeleri ile komşu olması, uluslararası yükseköğrenim
piyasasını yeniden şekillendirmesinde büyük bir etken.
Bir diğer cazibe unsuru da, Avrupa ve Batı ülkelerine göre Türkiye'nin yükseköğretim
harçları ve ek maliyetler açısından daha rekabetçi olması.
Bu doğrultuda, Türk üniversitelerinin daha da fazla uluslararasılaşması,
üniversitelerimizin küresel aydınlanma ve bilgelik merkezi haline gelmeleri açısından önemli bir
atılım.
DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Ekonomisi İş Konseyimiz de, (EEİK) tam da bu
amaçlarla faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu vesileyle kısaca DEİK’i de anlatmak isterim.
Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 34 yıldır, çalışmalarını
gönüllülük esasıyla sürdüren, bir iş platformu. Faaliyetlerimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde,
Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın destek ve koordinasyonuyla devam ediyor. Tüm
dünyaya yayılmış, 145 iş konseyimiz bulunuyor.
Ülkeler arası yatırım
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ve

ticareti

artırmak

için

“ticari

diplomasi”

anlayışıyla

2011 yılında Dr. Mustafa Aydın başkanlığında kurulan Eğitim Ekonomisi İş Konseyimiz
(EEİK) de; deneyimi, uluslararası networkü, kamu kurumlarımız ile olan etkin iş birliği ile,
ülkemizin yetkin ‘’yüksek eğitim diplomasisi’’ yapılanması olarak faaliyetlerine devam ediyor.
Konseyimiz, ‘’Study in Turkey’’ markasıyla uluslararası öğrenci temini ve değişimi ile,
üniversiteler arasında akademik iş birlikleri kuruyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz yıl
işaret ettiği üzere, ülkemizde 350.000 uluslararası öğrenci hedefi için çalışmak, konseyimizin
birinci önceliği.
Ayrıca, önümüzdeki dönemde de üniversitelerimizdeki AR-GE ve
çalışmalarının küresel pazara sunulması için de, çalışmalarımıza devam ediyoruz.

inovasyon

Bunlara ilave olarak, yurt dışından gelen mezunlarımızın, kendi ülkelerinde yatırımcı Türk
şirketlerinden istihdam edilmesine yönelik olarak, Yurtdışı Türkler Başkanlığı (YTB) iş birliğiyle
gerçekleştireceğimiz projemizi de, bu yıl içerisinde tamamlayacağız inşallah.
Türkiye mezunu öğrenci sayısı, artık 100 binlerce ifade ediliyor ve kendi ülkelerinde aktif
bireyler olarak, ekonomik yaşamda varlıklarını sürdürüyorlar. Bunun, karşılıklı olarak, ülkelerimiz
için çok önemli bir değer olduğuna inanıyorum.
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Hedeflerimize ulaşabilmemiz için, küresel iş birliklerini ve deneyim paylaşımını
artırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda, 63 ülkeden 350 kurum, 180 üniversite ve 2500 katılımcıyı
buluşturan Avrasya Yükseköğretim Zirvesi ile, önemli bir değişimi gerçekleştiriyoruz.
En güçlü silahımız eğitim… Ve biz eğitimle dünyayı değiştireceğiz…
Ülkemizin ve ülkelerimizin, küresel yükseköğretimde daha önemli bir cazibe merkezi
olması dileğiyle, katılan herkese ve programda emeği geçenlere teşekkür ediyor, sizleri saygıyla
selamlıyorum.
Nail OLPAK
DEİK Başkanı
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