Akademik Elçiliklerimiz Üniversiteler

Türkiye Yüksek öğretimde son yıllarda çıtayı yükseltti, artık akademi ve bilimde bölgesel güç
ve cazibe merkezi olmanın ötesinde akademi ve bilimde global güç olma ve yüksek öğretim ve
bilimde karar merci devletlerin arasında hak ettiği yerini almak ve bu alanda etkin söz sahibi,
karar merci olma yolunda önemli ilerlemeler kaydetti. Bu noktaya çok da farkında olmadan
vardık. Tesadüflerle değil çok çalışarak azimle ve emekle üniversitelerimizi fiziki yapı ve
akademik içerik olarak batılı muhataplarımızın seviyesine çıkarma çabalarımız bizi bu hak
ettiğimiz seviyeye çıkardı.Akademi ulusları ve devletleri uluslar arası arenada yalnız öğrenci
yetiştirme başarısı ile temsil etmiyor.Üniversiteler uluslarına akademik yapılanmaları ve
başarılarıyla yalnız halkının eğitim düzeyi yüksek ulus olmak olgusundan çok fazla kazanımlar
elde etmesine katkı sağlıyorlar.Akademinin önemli gördüğüm bazı kazanımlarını belirtmem
gerekir.
AKADEMİNİN POZİTİF KAZANIMLARI
1.YÜKSEK ÖĞRETİM: Halkın eğitim derecesinin yüksek oluşuna önem veren ülkelerin sosyal
toplumsal ve bireysel yaşamında halk idarecilerin birer fahri yardımcısı konumun da kendisini
kabul ediyor. Kanunlara riayet üretime katkı ve istihdam sağlamada pozitif katkı iş gücünde
kalite ve verim eğitim derecesi yüksek ulusların başarısı ve zenginleşmesinde önemli etkendir.
Üniversitelerin barındırdıkları genç dinamik insanların yaşadıkları kentin sosyal yaşamına
tiyatro sinema kültürel etkinliklerine de pozitif katkıları azımsanamaz.
2.EKONOMİ: Üniversiteler aynı zamanda çağın ekonomide lokomotif sektörlerinin başında
gelmektedir. Üniversite kampüs alanları tüketimde yemek, gıda, kantin benzeri tüketim alanları
ve barındırdıkları kasaba büyüklüğündeki insanların giderleri, eğitim ücreti ve yurtlarla önemli
ekonomik getirisi olan kurumlardır. Ülkemizde okuyan yüksek orandaki öğrencilerin ekonomik
getirisi ülke refahının yükseltilmesi çalışmalarında öncü rol alacaktır. Bir yabancı öğrencinin
ülkemizde okumasını sağlamak, en az beş yıl kesintisiz ekonomik kazanımlar sağlar.
3.KÜLTÜR ELÇİLERİ: Ülkemiz üniversitelerinde okuyan misafir öğrenciler kazandıracakları
yüksek ekonomik gelir dışında, eğitim süresince edinecekleri Türkçe lisan ile dilimizin dünyada

1

daha çok konuşulmasına katkı sağlayacaklardır. Ülkemizde yaşayacakları uzun zaman
diliminde ülkemizi ve kültürümüzü tanıyıp kültürel ve bize özgü sosyal yaşantımızı ülkelerinde
yaşamaya devem edecek, ülkemizle kalbi ve sosyal bağlarını ömür boyu sürdüreceklerdir.
Ülkemizin coğrafi tarihsel iklim ve yaşam alışkanlıkları onları ülkelerine döndüklerinde
ülkemizin birer fahri elçisi yapacaktır.
4.YÖNETSEL ve İş Kazanımları: Ülkelerine dönen misafir öğrencilerin büyük bölümü tatil
veya iş programlarının önemli bölümünde öncelikleri Türkiye olacak kültürel, diplomatik veya
diğer etken konularda da Türkiye hep öncelikleri olacaktır. Ülkemizde tahsil gören misafir
öğrenciler tahsillerini tamamlayıp ülkelerine döndüklerinde ülke yönetiminde ekonomide sanat
dallarında diplomaside turizm veya sanayide üretim ve tüm işkollarında söz ve yetki sahibi
olduklarında, uluslar arası arena da öncelikleri yaşamlarında önemli bir yer tutan milleti ve
devleti ile Türkiye olacaktır.
5.MANEVİ SORUMLULUĞUMUZ: Ülkemiz üniversitelerinde okuyacak öğrencilerin
ülkemize ve üniversitelerimize yapacağı katkıların milli ve ekonomik boyutunu ele aldık birde
manevi boyutunu değerlendirelim. Ülkemizin de dahili olduğu tüm Müslüman ülkelerde İslam
inanç ve yaşam felsefesine sahip çocuklar batı ülkeleri üniversitelerinde eğitim görüyorlar. Bu
öğrenciler okudukları ülkelerin eğitim sistemi sosyal yaşam ve kültürleri içerisinde kendi ulusal
inanç değer kavram ve kültürlerinden asimile olma tehlikesi ile karşılaşıyorlar. Türkiye eğitim
sistemi kültür, sosyal yaşam akademik içerik ile modern ve batı müfredatı standartlarındadır.
İslam coğrafyasından gelecek öğrenciler ve üniversitelerimizin inanç ve İslami değerlerde
yabancı olmadıkları aynı inanç ve kültüre sahip oldukları bir ülke Türkiye. Neden İslam
ülkelerinin batılılaşma zaafına Türkiye set çekmez İslam coğrafyasının batı toplumlarının
sömürge alanı olmasına Türkiye sahip olduğu ekonomide sanayide turizmde diplomasi de ve
özellikle üniversitelerimize destek ve katkı sağlayarak Türkiye’yi coğrafyanın merkez ülkesi
yapmak tüm İslam ülkeleri için önem arz etmektedir. Kendi coğrafyasında da bulunan
toplumlara

örnek

davranışlar

sergileyerek

vicdani

sorumluluğumuzu

tarihsel

yükümlülüğümüzü yerine getirirken batı toplumlarının akademideki çeşitli ve önemli
kazanımlarını Türkiye ye kazandırabiliriz. Unutmamamız gereken İslam ülkelerinin evlatları
batı toplumları ile hiçbir ortak değere sahip değiller. Bizim onlara eğitim kapısı olarak Türk
üniversitelerini sunmamız batı toplumlarına göre her zaman bizi avantajlı ve öncelikli kılar.
TÜRKİYE BATILI BİR MÜSLÜMAN ÜLKEDİR
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Türkiye Demokrat rejimi, evrensel hak ve hukuka uygun sistemi yüksek hayat standartı hızla
düzelen bireysel ve toplumsal insani ve vicdani normlara uygun reformlarıyla, batı
toplumlarının seviyesinde aydın uygar bir ülke. Madalyonun bir tarafında uygar çağdaş
gelişmişlik düzeyi yüksek birleşmiş Miletlerin saygın üyesi NATO Avrupa birliği gibi
kurumların vazgeçilmez karar merci ülkesi Türkiye. Madalyonun diğer yüzünde Türkiye
coğrafyasında tarihsel, din kültür ve her zaman belirttiğim aynı kaderi paylaştığı onlarca ülke,
milyarlarca nüfusa sahip bir çoğunluğa mensup Müslüman bir dünyanın parçası ülke. Örnek ve
öncü olma fırsat ve sorumluluğu yüksek olan Türkiye son yılarda bu sorumluluk ve fırsatın
bilincinde ama yeterli değil. Benim alanım akademi ve soruyorum, Türkiye neden bu
olağanüstü fırsatı değerlendirmez, ülkesi ve milleti ile birlikte tüm İslam dünyasına da örnek
teşkil edecek rehberlik yapmaz? Batı ülkelerinde okuyan yüz binlerce öğrenci bizim
coğrafyamızdaki ülkelerden gidiyor. Milyarlarca dolar harcama yaparak gittikleri ülkelerde
eğitim görüyorlar. Manevi ve kültürel entegrasyon değil, asimilasyona uğruyorlar. Türkiye az
bir emek çalışma tanıtım ve diplomatik gayretle bu büyük kazanımı Türkiye’ye sağlayabilir,
unutmayalım bu öğrencilerin Türkiye’de okumasının birçok artı değerin yanında, eğitimle bu
coğrafyanın öncü ve karar merci ülkesi olma yolunda ki tarihsel fırsata üniversitelerimiz büyük
katkı sağlayabilirler yeter ki hak ettikleri desteği verelim.
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