Değerli cumhurbaşkanı başdanışmanım
Değerli Valim
Değerli Rektör yardımcılarımız,
Genel sekreterim, hocalarımız
Değerli öğrencilerimiz
Değerli misafirlerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum.

2023 Doğu Karadeniz Vizyonu Panelimize teşriflerinizden dolayı teşekkür
ediyorum.
Bugün Cumhurbaşkanı Baş Danışmanımız Oktay Saral panelimizi
katılımlarıyla onurlandırmıştır. Kendisine ayrıca teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Değerli görüşlerini bizlerle paylaşacaktır.
Sayın Oktay Saral bildiğiniz üzere 1999 yılında Of Belediye Başkanı seçilmiş
ve bu görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştür. 12 Haziran 2011 yılında
yapılan 24. dönem Milletvekili seçimlerinde İstanbul 1.Bölge Milletvekili
olarak seçilmiştir. Halen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
Baş Danışmanı olarak görev yapmaktadır.
Değerli vekilimiz birçok başarılı çalışmaya imza atmıştır. Zaten Oktay Saral
bir konuşmasında “ ilim İrfan Yuvası olan Of’un mayasında başarı vardır. Bu
nedenle başarısızlık Ofluya haramdır”demiştir.
Kendisiyle gurur duyuyoruz. Sadece Trabzon’un değil Karadeniz’in duygu
selini herkesin görmesini sağlamıştır.
Değerli valimiz ve belediye başkanımız her zamanki gibi yanımızda.
Bugün çok önemli bir başlık altında 2023 hedefleri kapsamında Doğu
Karadeniz Bölgesi için geliştirilen çalışmaların, projelerin, faaliyetlerin
bilgisini edineceğiz. Değerli Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu
hocamızın moderatörlüğünde çok kıymetli panelistlerimiz çalışmalarını ve
planlarını bizlerle paylaşacaklar. Emeklerinden dolayı kendilerine
teşekkürlerimi sunuyorum.

Dün Doğu Karadeniz Projesi kapsamında oluşturulan UniDokap toplantısına
bölgenin tüm rektörleri KTÜ ev sahipliğinde yapılan toplantıya katıldık.
Toplantıda üniversiteler olarak bölgeye katkı sağlayacak bilimsel
araştırmaları belirlenmiş hedeflere en hızlı ulaştıracak güç birliği ile
koordine edecek stratejiler belirledik.
Ondan önceki gün yine değerli valimiz ve belediye başkanımızın
himayelerinde gerçekleşen AB projeleri ile ilgili toplantıya katıldık. AB
Bakan Yardımcımız başkanlığında çalıştaya katılım sağladık.
Bu çalışmalar geleceğimizin planlanması kapsamında çok önemlidir.
Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, 2023’te, bugünkünden çok
farklı, çok daha kalkınmış bir Türkiye’ye ulaşacağız.
Hedefleri incelediğimizde üniversitelere çok büyük sorumlulukların
düştüğünü görmekteyiz. Zira belirlenen her bir hedefin akademinin desteği
ve doğru yol göstericiliğine ihtiyacı vardır.
Üniversitemizin adından da kaynaklanan misyonu nedeniyle adeta Avrasya
bölgesinin deniz feneri olduğuna inanıyorum. Birçok hedeflerimiz var ve biz
de 2023 hedeflerine katkı sağlamak amacıyla var gücümüz ile çalışıyoruz.
Öğrenci sayımız 8000’e yaklaşmıştır. 4 fakülte 4 yüksekokul ve 3 enstitü ile
aklınıza gelebilecek her alanda eğitim-öğretim faaliyetlerimizle Ülkemizin
ve Avrasya bölgesinin insan gücünü yetiştiriyoruz.
Ülkemizin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda plan yapıyoruz.
Mesela 2023 hedeflerine göre anaokulları zorunlu olacak. Bu eğitimde
devrim niteliğindeki bir hedeftir. Bu kapsamda planlarımızı yeniledik ve
hemen YÖK’e Eğitim Fakültesi kurma amacıyla başvuru yaptık. Okul öncesi
Öğretimi programı planlamalarımızı tamamladık.
Mesela 2023 hedeflerine göre yabancı dil eğitimi daha erken yaşlarda
başlayacak. Yine İngilizce Öğretmenliği programı için hazırlığımızı yaptık ve
başvurumuz YÖK’te.
Mesela 2023 yılında birçok ülkede Türk üniversitesi kurulmuş olacak.
Gelişmiş üniversitelerin yurtdışında kampus açmaları teşvik edilecek. Biz

de uluslararasılaşma çalışmalarımızı ve planlarımızı bu kapsamda
genişlettik.
Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üssü olacak Türkiye.
Teknoparkların etkinliği artırılacak. Avrasya üniversitemizin Bilim Köyü
projesi var. Birçok platformda bunu dile getirdik ve desteğe ihtiyacımız var.
Innovasyon olmadan belirlenen hedeflere ulaşmamız çok zor.
2023 kaliteli sağlık hizmetine herkesin eriştiği bir Türkiye olacak. Son
yıllarda hızla düşen bebek ölüm oranları ve anne ölüm oranlarını 2023’te
tek haneli rakamlara inecek. 10 bin vatandaşa düşen hekim sayısı en az 21
seviyesine ulaşacak.
Biz de bu kapsamda çalışmamızı ve planlamamızı yaptık ve YÖK’te bekleyen
Tıp Fakültesi talebimiz var. Taleplerimizin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu
konuda desteğe ve daha çok desteğe ihtiyacımız var.
Trabzon Avrasya’ya çok inandı ve destek verdi. Mütevelli heyet başkanımız
Sayın Ömer Yıldız’ın inanılmaz iradesi, ısrarı ve kararlılığına birçok destek
geldi hiç kuşkusuz. Valimiz, belediye başkanımız ve dostlarımız hep
yanımızda oldular. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni hedeflerimize de
destek istiyoruz.
Şimdiye dek yapılanlar üniversite ayakları üstünde durabilsin diyeydi.
Bundan sonra yapılacaklar ülkemizin, Avrasya bölgesinin ve doğu
Karadeniz’in 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır. Önemlidir!
Vatanımızın yarınları aydınlıktır. Gençleri demokrasiye inanmış ve
demokrasi ile özdeştirler. Bunu 15 Temmuz akşamı gördük. Bu gençler her
şeye layiktir. Yetkindirler ve vatanseverdirler! Vatan onlara bugün bile
emanet edilebilir. Gençlerimiz ve özellikle Avrasya üniversitesi öğrencileri
ile gurur duyduğumuzu da burada belirtmek isterim. Doğu Karadeniz’in en
yaratıcı ve girişimci öğrencilerine sahip bir üniversiteyiz.
Zaten panel boyunca katılımları ve sordukları sorularla da bunu müşahede
edeceksiniz. Tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor,
saygılarımı sunuyorum.

