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BİNALİ YILDIRIM: BİZE 40 YILLIK TERÖRÜN FATURASI 1,5 TRİLYON DOLAR
6'ncı Uluslararası Ticaret Kongresi'nde konuşan eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali
Yıldırım, "Bugün dünyada 1 yıllık 80 trilyon dolar gayri safi milli hasılanın yüzde 82'sini dünya
nüfusunun yüzde 20'sinden az ülke alıyor. Sadece gayri safi milli hasılanın 3'te 1'inden
fazlasını 4 ülke alıyor. Avrasya Coğrafyasında 5 milyar 200 milyon insan yaşıyor. Dünya 4
ülkeden ibaret değil. Bu coğrafyanın geleceği çok parlak. Asırlar önce göç kervanları, ipek yolu
doğudan batıya giderken artık dünyadaki zenginlikler batıdan doğuya doğru kaymaya başladı.
ABD'nin telaşla Çin'in üzerine gitmesinin sebebi budur" dedi.
İnanç Eğitim Kültür, Sosyal, Davranış ve Yardımlaşma Derneği (İNANÇDER) tarafından her
yıl düzenli olarak organize edilen Uluslararası Ticaret Kongresi'nin 6'ncısı 'Tek Kuşak, Tek Yol'
temasıyla bu yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongreye,
eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim
Durgun, İstanbul AK Parti 24.25.26'ncı dönem milletvekili Metin Külünk, İNANÇDER Yönetim
Kurulu Kurucu Başkanı Necdet Külünk, İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli,
akademisyenler ve iş insanları katıldı.
Kongrede, Türkiye'nin dış ticareti, ABD ve Çin ilişkilerinde Türkiye'nin parametresi, Tek Kuşak
Tek Yol projesinin Türkiye'ye etkileri, Uluslararası ticarette lojistiğin önemi konuşuldu.
Kongrenin açılışında konuşan eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İGÜ'nün
dünya genelinde akreditasyona sahip nadir üniversitelerden biri olduğunu söyleyerek,
üniversitenin çalışmalarından dolayı Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli'ye tebriklerini
ileterek başarılarının devamını diledi.
"TEK YOL TEK KUŞAK PROJESİNİN ADI DEĞİŞTİ"
Tek Yol Tek Kuşak diye başlayan projenin değiştiğini söyleyen Yıldırım, "Şu anda 'yol ve kuşak'
diye değişti. Çünkü 'tek yol tek kuşak' deyince kuzey, güney ve orta koridor var. Ülkeler
arasında hoşnutsuzluk meydana geldi. O yüzden projenin adını genelleştirdiler. Tarihi İpek
Yolu bir güzergâhtan ibaret değil. Asırlarca doğu ile batı arasında, Avrasya Coğrafyasında
zenginliğin göç ettiği bir güzergâh olmuş. Bu güzergâh tam bir yol ağıdır" diye konuştu.
DİJİTAL ÇAĞLA DÜNYA KÜRESEL KÖY HALİNE GETİRİLİYOR
2000'li yılların başında dünyanın dijital çağla tanıştığını aktaran Yıldırım, "Dijital çağın hedefi,
dünyamızı küresel köy haline getirmektir. Ülkeleri birbirine daha fazla yakınlaştırmak ve
küresel refahın daha adil dağılmasını sağlamak. Böylece bölgesel ve küresel huzursuzlukların
ortadan kaldırılması. Hedef güzeldi ancak gerçekleşen bu olmadı. Dünyadaki servetin ve
refahın gittikçe adil olmayan bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Gelişmiş batı ülkeleri sermayenin
dolaşımını sağladılar ama insanların dolaşımını engellediler, malların dolaşımını kısıtladılar.
Gelişmekte olan ülkelerin iş gücünü, üretim kabiliyetini sağladıkları sermayeyle sömürmeye
devam ettiler. Bu da bölgesel huzursuzlukları daha da artırdı" ifadelerini kullandı.
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"DÜNYA 4 ÜLKEDEN İBARET DEĞİL"
Dünyadaki zenginliğin batıdan doğuya kaydığını söyleyen Binali Yıldırım, "Bugün dünyada 1
yıllık 80 trilyon dolar gayri safi hasılanın yüzde 82'sini dünya nüfusunun yüzde 20'sinden az
ülke alıyor. Sadece gayri safi milli hasılanın 3'te 1'inden fazlasını 4 ülke alıyor. Avrasya
Coğrafyası'nda 5 milyar 200 milyon insan yaşıyor. Dünya 4 ülkeden ibaret değil. Bu
coğrafyanın geleceği çok parlak. Asırlar önce göç kervanları, ipek yolu doğudan batıya
giderken artık dünyadaki zenginlikler batıdan doğuya doğru kaymaya başladı. ABD'nin telaşla
Çin'in üzerine gitmesinin sebebi budur" dedi.
BİZE 40 YILLIK TERÖRÜN FATURASI 1,5 TRİLYON DOLAR
Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele verdiğini hatırlayan Yıldırım, "Niye ülkemizin terör
marifetiyle enerjisini azaltmak, kalkınma ve gelişme hedeflerini yavaşlatmak, geciktirmek
istiyorlar. Bize 40 yıllık terörün faturası 1,5 trilyon dolar. Tabi kaybettiğimiz şehitlerimiz ayrı
tutuyorum. Onların bedeli parayla, pulla ölçülecek bir şey değil. Kaynaklarımızı eğer ülkemiz
için kullansaydık, yılda 4 tane İstanbul Havalimanı, 20 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 6
tane İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprüsü yapabilirdik. 8 tane Marmaray projesi
gerçekleştirirdik" diye konuştu.
"AVRASYA COĞRAFYASI RÜZGÂRI TEKRAR ARKADAN ALACAK"
Binali Yıldırım, "Zor coğrafyadayız, bizim dışımızda gerçekleşen olaylar sebebiyle zaman
zaman ülkemiz üzerinde tereddütlerin olduğu bir gerçek. Ancak şartlar ne olursa olsun gelecek
yıllar, içinde bulunduğumuz Avrasya Coğrafyasının, Orta Asya'nın, Orta Doğu'nun ve Uzak
Doğu'nun tekrar rüzgârı arkadan aldığı bir dönem olacak. Bunun işaretleri şimdiden ortaya
çıkmıştır" ifadelerini kullandı.
"YAPTIĞIMIZ PROJELERİ ANLATAMIYORUZ"
Geleceğin akıl terinde, insanda olduğunu söyleyen Yıldırım, yatırımın insana yapılması
gerektiğini söyledi. Marmaray'ın dünya projesi olduğunu belirten Yıldırım, "Avrasya Tüneli'ni
yaptık. İddia ile söylüyorum, İstanbul'un bilinen tarihinde bir dönem içinde bu kadar hizmeti hiç
kimse gerçekleştiremez. Evet, hizmet önemlidir ama son seçimlerde gördük ki yeterli değildir.
Hizmeti tabi ki yapacağız ama insanların gönlüne giden yollarda da kusur içinde olmayacağız.
2 gün önce bir tweet gördüm hanımefendi atmış diyor ki 'Ekrem başkan eline sağlık
Marmaray'a bindim, çok güzel olmuş iyi ki yapmışsın' iktidarımızın en büyük zaafı,
beceriksizliği yaptıklarımızı anlatamıyoruz" dedi.
"İPEK YOLUNU BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"
İNANÇDER Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Necdet Külünk, "Çin devlet başkanının ifadesiyle
İpek Yolu ekonomik kemerini ve 21'inci yüzyıl Deniz İpek Yolu'nu inşa etmek için birlikte
çalışacağız. Kazan kazan iş birliği çerçevesinde İpek Yolu'nu birlikte inşa edeceğiz. Çin
atasözünde denildiği gibi 'şeftaliler ve erikler konuşmaz ancak onların altından bir yol
oluşturun'. Yeni İpek Yolu sayesinde 2 bin yıl öncesi tarihi İpek Yolu'ndan kaynaklanan
temasların sağlanması için ortam oluşturulmuştur. Çin İpek Yolu girişimini finanse etmek için

Basın Bülteni
28 Ekim - 1 Kasım 2019

2015 yılında Asya Altyapı Yatırım Bankası kurulmuştur. Bu projenin 2 bin yıl önceki İpek
Yolu'ndan farkı ülkeleri demiryolu ağlarıyla ile bağlamasıdır" dedi.
"ÜRETEN BİR NESİL OLMALIYIZ"
Kongreye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyleyen İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı
Abdülkadir Gayretli ise, "Türkiye dünya liderliğine koşan bir ülke. Böyle bir ülkede hepimizi
birlik ve beraberlik içinde, bulunduğumuz yerde en iyisi olma azmiyle hareket etmeliyiz.
Dünyada olmayan yenilikleri yapmak suretiyle gerçekten olmamız gereken noktaya doğru
koşmalıyız. Çünkü nasıl Sanayi Devrimi'ni kaçırdık şu anda elimizde dijital devrim fırsatı var.
Bu dijital devrimi iyi bir şekilde kullanır ve üniversite ile sanayi iş birliğiyle dünyada olmayan
yenilikleri yaparsak kısa zamanda biliyorum ki Türkiye şahlanacaktır. Üreten bir nesil olmalıyız.
Üniversite olarak öğrencilerin üretmesi için projeler yapmalarını teşvik ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 yıl önce 'yerli araba üretecek bir babayiğit var mı?'
demişti. 'Bu babayiğit biz olmalıyız' dedim ve kolları sıvadık. Yerli arabayı yaptık, 'yerli araba
babayiğit' olarak patentimizi aldık" diye konuştu.
Konuşmasının ardından katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Binali Yıldırım, herkesle tek
tek fotoğraf çektirdi.
BAŞARILI OLMAK İÇİN, BAŞARIYI AÇIKLAYABİLMEK GEREKİYOR
Öğretmenlerin, öğrencilerine yapacakları geri bildirimlerde mantık çerçevesini göz etmeleri
gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, “Öğrencilerin yeteneğine ve çabasına
dikkat çekilmeli. Başarı motivasyonunu yükseltmek ve başarısını kendine açıklamasını
sağlayabilmek için rehberlik etmek gerekiyor” dedi.
Her öğrencinin başarı ya da başarısızlığının altında farklı nedenler olduğunu ifade eden
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, “Bu, yetenek gibi içsel ve
sabit bir neden olabilir. Fakat verilen görevin zorluğu, şans veya çaba gibi değişken bir neden
de olabilir” dedi.
Bu bağlamda öğrencilerin derslere bakış açısını yorumlayan Kavgaoğlu, “Örneğin, öğrenci
matematik dersinden yüksek puan almış ve ‘Matematikte çok iyiyim’ diyorsa başarısını
yeteneğine yormaktadır. ‘Çok çalıştığım için başardım’ diyorsa çabasına atıfta bulunmaktadır.
‘Sorular kolaydı’ diyorsa başarısını görevin zorluk-kolaylık derecesiyle; ‘attım tuttu’ diyorsa
şansla açıklamaktadır” diye konuştu.
BAŞARISIYLA GURUR DUYMASI SAĞLANMALI
Başarının açıklaması için içsel ve kontrol edilebilir faktörlere atıfta bulunmanın, öğrencinin
başarısıyla gurur duymasını sağlayacağını belirten Kavgaoğlu, “Özellikle öğrencinin başarısını
çaba, sabır ve istikrarlı çalışma gibi nedenlerle açıklaması sağlanırsa öğrenci aynı sonucu aynı
yolla alabileceğini düşünerek olumlu davranışını devam ettirir. Başarı çıtasını yükseltmek için
motive olur, daha çok efor gösterir hatta daha iyisini başarmak üzere risk alır. Başarısı üzerinde
kontrol sahibi olduğuna inanır” dedi.
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GERİ BİLDİRİMLER ÖNEMLİ
Başarının ve başarısızlığın, şans veya görev zorluğu ile açıklanmasının öğrencinin agresif
olmasına ve vazgeçmesine neden olacağına değinen Kavgaoğlu, “Öğretmenlerin geri
bildirimlerini bu mantık çerçevesinde düzenlemesi önemlidir” ifadelerini kullandı.
Kavgaoğlu konuşmasını şöyle sonlandırdı:
“Öğrencilere ‘Matematik alanında doğal bir yeteneğin var. Başarılı olmak için disiplinli çalıştığın
da açık; çaba gösterdiğin takdirde çok daha başarılı olabilirsin” denilmeli. Bu sayede
yeteneğine ve çabasına dikkat çekmiş olunur. Öğrencilerin olumlu benlik algısını desteklemek,
başarı motivasyonunu yükseltmek ve başarısını kendine açıklamasını sağlamak için doğru
cümleleri kurmasına rehberlik etmek; akademik başarılarının devamını sağlamak açısından
önemli.”
TOPLUMSAL ÇATIŞMALAR SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTLENİYOR
Birinci Uluslararası Asya-Pasifik Sempozyumu’nda konuşan Araştırmacı Murat Topçu, sosyal
medya kullanımı ile toplumsal ve bölgesel çatışmalar arasında iç içe geçmiş bir ilişki olduğunu
söyleyerek, “İnsanlar sosyal medya üzerinden öğütlenerek sokağa çıkıyor. Yani toplumsal
çatışmalar sosyal medyada başlıyor” dedi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Kırklareli Üniversitesi Kamu Diplomasisi Uygulama ve
Araştırma Merkezi (KADAM) ve Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) iş
birliğiyle gerçekleştirilen 1’inci Uluslararası Asya-Pasifik Sempozyumu sona erdi. Uzmanlar iki
gün boyunca onlarca bildiri sunarak Asya-Pasifik ülkelerindeki toplumsal sorunları, ekonomik
durumu, siyasi gelişmeleri masaya yatırdı ve çözüm önerileri sundu.
KULLANICILARIN YÜZDE 63’Ü SOSYAL MEDYAYI AKTİF OLARAK KULLANIYOR
Sempozyuma ‘Sosyal Medya Yönetimi ve Bölgesel Çatışmalar’ konulu bildirisi ile katılan
Gelişim Üniversitesi’nden Araştırmacı Murat Topçu, sosyal medya üzerine önemli istatistiki
bilgiler paylaştı. Dünya nüfusunun yüzde 42’sinin sosyal medya ortamına mobil telefon
vasıtasıyla, yüzde 3’lük kısmın ise diğer cihazlar üzerinden bağlandığını belirten Topçu,
“İstatistiklerde Türkiye’nin durumuna baktığımızda yüzde 93 gibi oldukça yüksek bir oranda
mobil kullanıcı sayısına sahip olduğu ve yüzde 63 gibi aktif sosyal medya kullanıcı oranıyla
dünya ortalamasının üzerinde bir gelişme gösterdiği görülüyor. Dünya genelinde Haziran 2018
– Haziran 2019 arası nüfus yıllık yüzde 1 artarken, aynı dönemde sosyal medya kullanım oranı
10 kat, internet kullanım oranı ise 9 kat daha fazla artıyor. Bu istatistikler bize internet ile sosyal
medyanın, mobil telefon aracılığıyla iç içe geçtiğini, gelecekte sosyal medyasız bir dünyada,
insanların kendilerini ‘körleşmiş hissedeceğine’ işaret ediyor” diye konuştu.
SOSYAL MEDYA DÜNYADA NE KADAR KULLANILIYOR?
Sosyal medya kullanımının bölgelere göre değişen yoğunlukları hakkında bilgi veren Topçu,
“Kuzey Amerika’da nüfusun yüzde 70’i, Orta Amerika’da yüzde 62’si, Güney Amerika’da yüzde
66’sı, Batı Avrupa’da yüzde 53’ü, Doğu Avrupa’da yüzde 48’i, Kuzey Afrika’da yüzde 40’ı,
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Çin’de yüzde 16’sı, Batı Afrika’da yüzde 12’si, Orta Afrika’da yüzde 7’si, Doğu Afrika’da yüzde
8’i, Güney Afrika da ise yüzde 38’i olarak karşımıza çıkıyor. Bu istatistikler, gelecekte mobil
telefon, internet ve iletişim alt yapı hizmetleri gibi dijital pazarı ele geçirmeye yönelik ticaret
savaşlarının da hangi bölgelerde yoğunlaşacağının bir habercisi niteliğinde” ifadelerini
kullandı.
“ÇATIŞMALAR SOSYAL MEDYADAN YÖNETİLİYOR”
Toplumsal çatışmaların 2005 yılından itibaren sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla doğru
orantılı olarak artış gösterdiğine vurgu yapan Topçu, “Sosyal medya üzerinden örgütlenerek
yönetilen gösteri ve çatışmalar, Arap Baharı’nda olduğu gibi bazı ülkelerde mitinglere ve
protestolara, halk ayaklanmalarına ve silahlı çatışmalara dönüşmüş; hükümet değişimlerine,
askeri darbelere neden olmuştur. Tunus, Mısır, Libya, Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve Yemen’de
ise büyük can kayıpları ile olaylar bastırılmıştır. 2005 yılında Paris banliyösünde, 17 ve 15
yaşındaki iki Kuzey Afrikalı göçmen gencin elektrik akımına kapılarak ölmesinden sonra
başlayan ve hızla yayılan şehir isyanları sosyal medya aracılığıyla örgütlenip yönetildi” dedi.
WE ARE 99% OCCUPY WALL STREET’ SOSYAL MEDYADA BAŞLATILDI
Dünyada dikkat çeken eylemlerden örnekler veren Topçu, “Eş zamanlı olarak başlatılan ve
‘Öfkeliler’ olarak anılan grupların eylemlerinde sadece 2011 yılında, Madrid'de 50 bin,
Barcelona'da 20 bin, Valencia'da 10 bin ve diğer yaklaşık 50 farklı şehirde binlerce insan
organize oldu. New York'ta başlayan ‘We Are 99% Occupy Wall Street’ hareketi, birkaç kişi
tarafından sosyal medyada başlatıldı ve ABD’de 100 şehirde, küresel ölçekte bin 500 şehirde
destek buldu” diye konuştu.
BAZI ÇATIŞMALAR HÜKÜMET DEĞİŞİMİ İLE SONUÇLANDI
Murat Topçu, hafızalara kazınan toplumsal çatışmaların ortak özelliğinin sosyal medya
üzerinden başlamış olduğunu hatırlatarak, “Arap dünyasında baş gösteren mitingler,
protestolar, halk, ayaklanmaları ve silahlı çatışmalar, Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn,
Cezayir, Ürdün ve Yemen'de sosyal medya üzerinden örgütlenerek yönetildi. Bazı ülkelerde
hükümet değişimi, bazılarında iç savaş ile sonuçlandı. 280 binden fazla kişinin sokağa çıkıp
hükümeti protesto etmesiyle başlayan Sarı Yelekliler hareketi ise Avrupa’daki ekonomik
sorunlara yönelik protesto dalgasının en güncel ve en keskin olanı. Eylemlerin ağırlıklı olarak
sosyal medya ağlarına dayalı niteliği, Sarı Yelekliler’in kitleselliğine ve görünürlüğüne güç
katmıştır. Paris’te başlayan eylemlerde ilk gösteride 300 bin civarında vatandaşın yer aldığı
tahmin ediliyor. Tüm bu çatışmaların ortak özelliği sosyal medya tarafından örgütlenmiş ve
yönetilmiş olmaları. Bu sonuç da bize sosyal medya kullanımı ile toplumsal ve bölgesel
çatışmalar arasında çok sıkı ve iç içe geçmiş bir ilişkinin varlığını ortaya koyuyor” ifadelerini
kullandı.
PAYLAŞIMLARLA FARKLI FİKİR GRUPLARI OLUŞTURULUYOR
Sosyal medyadan oluşturulan çatışma süreci hakkında bilgi veren Topçu, “İlk aşamada
bireysel farklılıkların ortaya çıkartılmasını sağlayacak paylaşımlar dolaşıma sokuluyor. İkinci
aşamada bireylerin belirli ideolojiler etrafında birleştirilerek toplumsal seviyede farklı tepki ve
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fikir gruplarının oluşturulması sağlanıyor. Üçüncü aşamada belirginleşen farklılıklarının
kırılmaya hazır toplumsal fay hatlarına dönüştürülmesi ve nihai aşamada bireysel tepki ve
kızgınlıkların artırılması amaçlanıyor. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen çağrılar ile bu
tepkilerin gerçek hayatta gösterilere, toplumsal çatışmalara veya bölgesel çatışmalara
dönüştürülmesi ile süreç tamamlanıyor. Buna ‘Çatışma Piramidi’ adını veriyoruz” dedi.
“HERKES SOSYAL MEDYA DÜNYASINI KONTROL ALTINA ALABİLİR”
“Sosyal medya, Çatışma Piramidi’nin oluşumunda yönlendirme, organizasyon ve bağlantı
görevi üstleniyor” diyen Topçu, konuşmasını şöyle noktaladı:
“Bireyler, dünyadaki, ülkesindeki gelişmelere yönelik, fikir ve düşüncelerini sosyal medyada
yanlı ve belirli amaçlar doğrultusunda dolaşıma sokulan paylaşımlar üzerinden oluşturuyor;
tavır ve davranışlarını, tepkilerini bu çerçevede ortaya kokuyor. Peki, sorumuz şu ‘Kaynağını
bilmediğiniz bir su size bilmediğiniz birileri tarafından kapalı kap içerisinde sunulsa içer
misiniz?’ Cevap tabi ki hayır. O halde kaynağını bilmediğiniz bilgileri neden yaşamınıza ve fikir
dünyamıza sokuyoruz?
Bu sorgulama ile birçok farklı kültür ve düşünceden bireyler, sosyal medya üzerindeki
paylaşımların pek etkisinde kalmadan ve çatışma içerisine girmeden, değişik ortamlarda bir
araya gelebilir. Herkes kendi sosyal medya dünyasını kontrol altına alabilir. Sosyal medyadaki
içeriklerin, düşünce tavır ve davranışlarına yansımasını engelleyebilir. Bu sayede ‘Çatışma
Piramidi’nde daha üst katmanlarda yer alan toplumsal ve bölgesel çatışmaların azaltılarak
toplumsal barışa katkı sunabileceği ifade edilebilir.”
İGÜ VE AFGAN SALAM ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
Afganistan Kabil Salam Üniversitesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) arasında ikili
anlaşmalar, öğrenci ve akademisyen değişim programları, yüksek lisans ve doktora
programları, ortak bilimsel projeler gibi birçok alanda iş birliği kararı alındı.
Salam Üniversitesi Rektörü Dr. Misbahullah Abdulbaqi, Salam Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Direktörü Muhammed Haroon Khatibi, İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç, İGÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ve Kurumsal
İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı Bülent Değirmenci’yi iş birliği protokolü görüşmeleri için
ziyarette bulundu.
2009 yılında kurulan genç bir üniversite olduklarını ifade eden Dr. Misbahullah Abdulbaqi,
“Afganistan’da özel eğitim oldukça yeni. Sayılarımız artıyor ama kalite sorunumuz var. İstanbul
Gelişim Üniversitesi gibi uluslararası başarılara imza atmış bir üniversite ile yapacağımız iş
birlikleri hem ülkemiz hem de milletimiz adına faydalı olacaktır” diye konuştu.
Gerçekleştirilmesi planlanan iş birlikleri hakkında konuşan İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç
ise, “Türkiye ve Afganistan iki kardeş ülke. Öğrenci ve akademisyen değişim programları,
yüksek lisans ve doktora eğitimleri, ortak bilimsel projelerle destek olmak isteriz. 6’ncısını
düzenleyeceğimiz Orta Doğu Sempozyumuna kendilerini şimdiden davet ediyoruz” şeklinde
konuştu.

