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“İstanbul Üniversitesi çatısı altında 163 binden fazla kişi 
yüksek öğrenim görüyor. Bu gençleri en üst seviyede mezun 
edebilmek için hep birlikte büyük bir gayret sarfediyoruz. Bu 
kadar çok sayıda gence yüksek öğretim vermek bizim için bir 
gurur vesilesi. Eğitim alanında iyiyiz ve daha da iyi olmak için 

hep birlikte çalışıyoruz.”
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Saygıdeğer Konuklarımız,
Değerli Meslektaşlarım,
Sevgili Öğrencilerim,

Dünyanın en köklü üniversiteleri arasında yer alan 561 yaşındaki 
İstanbul Üniversitesi’nin 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne hoş 
geldiniz. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

“Araştırma, inovasyon, uluslararasılaşma”

Bu yılki sloganımız “Araştırma, inovasyon, uluslararasılaşma”. Neden 
bu sloganı seçtik? İstanbul Üniversitesi çatısı altında 163 binden fazla kişi 
yüksek öğrenim görüyor. Bu gençleri en üst seviyede mezun edebilmek 
için hep birlikte büyük bir gayret sarfediyoruz. Bu kadar çok sayıda gence 
yüksek öğretim vermek bizim için bir gurur vesilesi. Eğitim alanında iyiyiz 
ve daha da iyi olmak için hep birlikte çalışıyoruz. Ancak diğer taraftan 
dünya çapında bir araştırma üniversitesi de olmak zorundayız. Çünkü hızla 
gelişen teknoloji, yeni ortaya çıkan iş alanları ve meslekler, bilginin çok hızlı 
tüketilmesine neden oluyor. Bu durum, sürekli yeni bilgileri araştırmayı, 
bulmayı, öğretmeyi, toplumla buluşan ve katma değer üreten ürünlere 
dönüştürmeyi gerektiriyor. 

Türkiye’nin gelecekte güçlü ülkeler arasında bulunmasını istiyorsak 
bilgi üreten ülke olmak zorundayız. Kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum 
örgütleri ve üniversitelerin bir araya geldikleri ve herkesin üzerine düşen 
görevi yaptığı ülkeler hızla gelişiyor. İşte o zaman sürdürülebilir bir kalkınma, 
sürdürülebilir bir yaşam ve umut bağlanabilecek bir gelecekten söz etmek 
mümkün hâle geliyor.

Üniversitelere de görevler düşüyor derken, Türkiye’nin ilk ve en köklü 
üniversitesi olarak, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi başaran 
tek üniversitesi olarak, Türk yükseköğretiminin amiral gemisi olarak elbette 
görevin en büyüğü İstanbul Üniversitesi’ne düşüyor. Yani bizlere. Çünkü 
birçok üniversitenin yakından takip ettiği, örnek aldığı, yüzünü döndüğü, 
yeni bir olay olduğunda bu durum karşısında “Onlar ne yapıyor?” diye baktığı 
ilk yer İstanbul Üniversitesi’dir. Bizim yaptığımız her güzel iş, her iyi proje ve 
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her yenilik, ülkemizdeki birçok üniversiteye anında yansır. Biz ne kadar iyi 
olursak ülkemiz de, içinde yaşadığımız dünya da o kadar iyi olacaktır. 

“Sanayi ile kurumsal ilişkiler kurmalıyız”

Üniversitemizde çok önemli araştırmalara imza atılıyor. Birçok bilim 
insanımız gece gündüz demeden bilim üretiyor. Bunları yakından takip 
ediyor ve gururlanıyoruz. Ancak istiyoruz ki hem bu çalışmaların sayısı 
daha çok artsın hem de yapılmakta olan bu çalışmaları toplumla daha çok 
buluşturalım; sanayi bu bilgileri daha çok kullansın, bu bilgiler ürünlere daha 
çok dönüşsün, insanımız bu bilgilerle hayatın içinde daha çok karşılaşsın. 

Biz öyle bir çalışma politikası geliştirelim ve bunu topluma hissettirelim 
ki sanayinin de ufku gelişsin, gelecekteki ürün ve hizmetleri tasarlarken önü 
açılsın, üniversite ile iş birliği yapma ihtiyacını hissetsin. Üniversitelerin Türk 
sanayisinin, teknolojik gelişiminin, inovasyonunun AR-GE merkezleri hâline 
gelmeleri gerekiyor. Ancak bu şekilde milli gelirimizi artırabilir, insanımızın 
daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayabiliriz. 

Çok değerli öğretim üyelerimiz var ve sanayicilerin bir kısmı onları 
zaten buluyorlar. Ancak bu bireysel ilişkilerin dışında kurumsal ilişkileri de 
geliştirmek zorundayız. Bunu üniversitenin temel görevlerinden birisi hâline 
getirip bu topyekûn ilişkiyi kurmak ve güçlendirmek gibi bir görevimiz var. 
Bu, bir kültür değişimini de gerektiriyor. Hem sanayide, hem kamuda, hem 
sivil toplum kuruluşlarında hem de üniversitelerde bu değişime ihtiyaç 
olduğunu görüyorum. İki temel konuda değişimi gerçekleştirmeliyiz: 
Birincisi takım oyunu oynamaya çok istekli değiliz. İkincisi de proje odaklı 
çok fazla düşünemiyoruz. Birçok başarılı olan yöneticimiz bile sonuç odaklı. 
Süreçlerle uğraşmadan, sonuca direkt nasıl gideriz diye bakıyoruz konulara. 
Oysa ulaşmak istediğimiz sonuçlara yönelik projeler üretmeli ve bu projeleri 
takım çalışması içinde uygulamaya sokmalıyız. 

Bu nedenle bir yandan Çocuk Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi, 
Açık ve Uzaktan Eğitim Merkezi gibi son 6 yılda kurduğumuz birimleri 
etkin kullanarak eğitim - öğretim alanında toplumla daha yakın ilişkiler 
kurarken, diğer taraftan da araştırmaların patentlenmesi ve ticarileştirilmesi 
konusunda sanayi kurumlarıyla daha yakın ilişkiler kurmaya çalışıyoruz.
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“Bilgi üreten ve paylaşan üniversite”

Müthiş bir rekabet ortamında yaşıyoruz. Siz bir şeyi tonlarca üretip 
satıyorsunuz, bir başkası ise ürettiği bir gramlık başka bir şeyi satarak sizin 
aldığınızdan fazlasını alıyor. Bu nedenle günümüzde nitelikli insan eğitiminin 
yanı sıra yeni bilgi üretimi ve ürüne dönüştürülmesi hiçbir zaman olmadığı 
kadar önem kazanmış durumda. İçinde yaşadığımız bilgi toplumunda bir 
ülkenin üniversiteleri bilgi üretiyorsa, bu bilgiyi paylaşıyorsa, yetenekli 
insanlara doğru aktarıyorsa, yetenekli insanları çok sayıda yetiştiriyorsa, 
üretilen bilginin topluma dokunmasını sağlıyorsa, bilgiyi yüksek teknolojik 
ürünlere dönüştürebiliyorsa, sanayi ile, sivil toplum örgütleriyle, yerel ve 
merkezi yönetimlerle birlikte çalışıp bilgiyi katma değere dönüştürerek 
topluma ulaştırabiliyorsa işte o ülkeler hızla yükseliyorlar.

Gelişmiş ülkelere baktığımızda, o ülkelerin üniversitelerinin sanayi 
ile kol kola eğitim ve araştırma yaptıklarını, birlikte yeni ürün ve hizmetler 
geliştirdiklerini, ayrılmaz bir bütün olduklarını ve bu sayede hep birlikte 
küresel marka hâline geldiklerini görüyoruz. Üstelik artık tek başına bir 
üniversite değil, birkaç üniversitenin bir araya geldiği, ortak çalışmalar 
yaptığı, uluslararası işbirliğinin ön plana çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Farklı 
üniversiteler, güçlü oldukları alanlarda bir araya gelip birlikte projeler 
geliştiriyorlar. Çünkü içinde yaşadığımız dönemin hızına yetişmek başka 
türlü mümkün değil. Dünyanın geldiği nokta bu.

Ancak yaptığımız çalışmalara baktığımızda; aynı fakültenin farklı 
bölümlerinin birlikte çalışarak ürettikleri bilimsel makale ve projelerin 
sayısının bile çok az olduğunu görüyoruz. Biz, kendi içimizde bu birlikte 
çalışma kültürünü geliştirebilirsek dünya üniversiteleri ile birlikte de 
daha fazla çalışabiliriz. Yani bir taraftan güçlü olduğumuz alanları daha 
da güçlendireceğiz, kendi içimizde çok disiplinli çalışacağız, diğer taraftan 
güçlü ulusal ve uluslararası üniversitelerle iş birliği yapacağız. Üstelik bugün 
sahip olduğumuz ulaşım ve iletişim imkânları, iletişim kurma problemlerini 
neredeyse ortadan kaldırmış durumda. Bu imkânları sonuna kadar 
kullanmak da bizim görevimiz. 

“Araştırma laboratuvarlarının enerjisini bir araya getirelim”

Bu yıl ilk kez, üniversitemiz bünyesindeki araştırma laboratuvarlarının 
ve sahip olduğumuz tüm alet parkının bir envanterini çıkardık. Ortaya 
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çıkan sonuç, birçok kişiyi şaşırttı; çünkü envanter toplam 297 araştırma 
laboratuvarına sahip olduğumuzu gösteriyor. Bunların içinde uluslararası 
işbirliği gerçekleştiren laboratuvar sayısı ise 97. Bu envanterin bir kopyasını 
bugün kitap olarak sizlere de takdim ettik. Bu laboratuvarları kuran, 
buralarda bilimsel çalışmalar yapan, geleceğin bilim insanlarını yetiştiren 
akademisyenlerimize bu vesile ile çok teşekkür ediyorum. Ben diyorum ki bu 
laboratuvarların enerjisini bir araya getirelim. Hem üniversitemiz içindeki 
diğer birimlerle hem de üniversitemiz dışındaki kuruluşlarla yapacağımız 
çalışmalarda, sahip olduğumuz bu olanakları en iyi şekilde kullanalım. Bu 
laboratuvarları, bir yandan kendi birimlerine hizmet verirken bir yandan 
da üniversitemizin başka birimlerinin ya da yurt içi ve yurt dışındaki diğer 
kurumların araştırma ihtiyaçlarına cevap verebilir bir çalışma düzenine 
geçirelim. Var olan tüm alet ve cihazlarımızı ortak kullanalım, olanları 
tekrar tekrar satın almayalım. Bu sayede laboratuvarların sürekli ihtiyaç 
duyduğu yeni teknoloji yatırımlarını yapabilmek de kolaylaşacaktır. Birim 
dışından yapılan her kullanım, o laboratuvara yeni cihaz, yeni araç-gereç, 
yeni malzeme ve elbette ek akademik personel kadrosu olarak geri 
dönecektir. 

“Girişimci ve yenilikçi üniversite”

Bildiğiniz gibi TÜBİTAK son üç yıldır, Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi 
üniversitelerinin sıralamasını yapıyor. Nedir girişimci ve yenilikçi üniversite? 
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, 5 boyuttan oluşuyor;

1- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği
2- Fikrî Mülkiyet Havuzu
3- İş Birliği ve Etkileşim
4- Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü
5- Ekonomik Katkı ve Ticarileşme

Her boyutun içinde çok sayıda kriter yer alıyor. Bu kriterlere birlikte 
bakmamız çok önemli. Her kriterle ilgili bizler neler yapıyoruz ve elbette 
başka neler yapabiliriz diye birlikte düşünelim istiyorum;
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Boyut 1: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği 

1.1. Bilimsel yayın sayısı 
1.2. Atıf sayısı 
1.3. AR-GE ve yenilik destek programlarından alınan proje sayısı 
1.4. AR-GE ve yenilik destek programlarından alınan fon tutarı 
1.5. Ulusal ve uluslararası bilim ödülü sayısı 
1.6. Doktoralı mezun sayısı

Boyut 2: Fikrî Mülkiyet Havuzu 

2.1. Patent başvuru sayısı 
2.2. Patent belge sayısı 
2.3. Faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı 
2.4. Uluslararası patent başvuru sayısı

Boyut 3: İş Birliği ve Etkileşim 

3.1.  Üniversite-sanayi iş birliğinde yapılan AR-GE ve yenilik projeleri 
sayısı 

3.2.  Üniversite-sanayi iş birliğinde yapılan AR-GE ve yenilik projelerinden 
alınan fon tutarı 

3.3.  Uluslararası iş birliğinde ile yapılan AR-GE ve yenilik proje sayısı 
3.4.  Uluslararası AR-GE ve yenilik iş birliklerinden elde edilen fon tutarı 
3.5.  Dolaşımdaki öğretim elemanı/öğrenci sayısı

Boyut 4: Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü 

4.1.  Lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji yönetimi 
ve inovasyon yönetimi ders sayısı 

4.2.  Teknoloji Transfer Ofisi, teknopark, kuluçka merkezleri ve 
TEKMER’lerin yönetiminde tam zaman çalışan kişi sayısı 

4.3.  Teknoloji Transfer Ofisi yapılanmasının varlığı 
4.4.  Üniversite dışına yönelik düzenlenen girişimcilik, teknoloji 

yönetimi ve inovasyon yönetimi eğitimi/sertifika programı sayısı
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Boyut 5: Ekonomik Katkı ve Ticarileşme 

5.1.  Akademisyenlerin teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, 
TEKMER’lerde ortak veya sahip oldukları faal firma sayısı 

5.2.  Üniversite öğrencilerinin ya da son beş yıl içinde mezun olanların 
teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde ortak 
veya sahip oldukları faal firma sayısı 

5.3.  Akademisyenlerin teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, 
TEKMER’lerde ortak veya sahip oldukları firmalarda istihdam 
edilen kişi sayısı 

5.4.  Lisanslanan patent/faydalı model/endüstriyel tasarım sayısı

Eminim ki ben bu kriterleri tek tek sıralarken çok sayıda proje 
gözünüzün önünden geçmiştir. Bunları hep birlikte hayata geçirmemizi 
diliyorum. Çünkü ülkemizin ve üniversitemizin bu projelere ihtiyacı var. 

Uygulamalı Girişimcilik dersi

Bildiğiniz üzere müfredatımıza seçmeli olarak Uygulamalı Girişimcilik 
dersini eklemiştik. Uygulamalı Girişimcilik dersi, genç insanların bilgi 
birikimlerini değerlendirmelerine ve kendi işlerini kurmalarına yardım etmek 
suretiyle girişim kültürünü teşvik etmeyi amaçlıyor. Girişmemiz lazım; ama 
birbirimize değil yenilikçiliğe girişmemiz lazım... Çünkü rekabet, eskisinden 
çok daha güçlü artık. Hem kendi işlerini kurabilmeleri hem de daha iyi işler 
bulabilmeleri açısından gençlerimizi girişimci bir anlayışla mezun etmemiz 
gerekiyor. “Uygulamalı Girişimcilik” dersi, kendi işini kurmak isteyen 
öğrencilerin, girişimcilik için sahip olmaları gereken kişisel özelliklerini 
ortaya koymalarını, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını, bu yetkinlikleri 
elde etmelerini amaçlıyor. Tüm fakültelerde açılan bu dersi başarıyla 
tamamlayan öğrenciler, İstanbul Üniversitesi ve KOSGEB onaylı   “Girişimcilik 
Sertifikası” alıyor ve birçok olanaktan yararlanma fırsatını yakalıyorlar. 
Bu sertifika sayesinde KOSGEB’den karşılıksız hibe ve % 0 faizle kredi 
alabiliyorlar. Sonrasında ise şirket kuran girişimciler, TÜBİTAK desteklerinden 
yararlanabiliyorlar. Bu nedenle öğrencilerimize tüm bu olanakları sağlayan 
girişimcilik dersinin en iyi şekilde verilebilmesi için desteklerinizi bekliyorum.
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“Temel bilimlerin olmadığı yer üniversite değildir”

“İnovasyon, sanayi, girişimcilik” derken temel bilimleri ihmal ettiğimiz 
düşünülmesin. Temel bilimler olmadan bir üniversitenin üniversite olarak 
kalması mümkün değildir. Üniversitemiz, 2009’dan itibaren bilim ve 
teknolojiye, özellikle de temel bilimlere çok büyük yatırımlar yaptı. Sağlık 
bilimleri, sosyal bilimler, fen ve mühendislik bilimleri alanlarında birçok 
laboratuar ve merkez kuruldu ve temel bilim yayınlarının sayısı ve etki 
değerleri arttı. Amacımız temel bilim araştırmalarının da topluma direk 
dokunmaları, topluma katma değer sağlayan, çevre, su, enerji, uluslararası 
ve ulusal sosyoekonomik problemler, toplum sağlığı ve benzeri güncel 
sorunlara çözüm üreten çalışmalarla desteklenmeleri.  

İnovasyon, araştırma ve eğitimi entegre edebilmek amacıyla özel 
çaba sarfediyoruz. “İstanbul Üniversitesi Teknopark”ın ve “Teknoloji Transfer 
Merkezi”nin kurulması bunun en güzel örnekleridir. Teknoparkımızın 
kuruluşundan itibaren ilk faaliyet  göstermeye başlayan  şirketlerimiz   
moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanlarında olanlardır. Genç 
araştırmacıların da girişimleriyle, hem nicelik hem de nitelik olarak 
gelişimlerini sürdürüyorlar. 

Temel bilimlerle ilgili yaptığımız çalışmaların bugün ve gelecekte nasıl 
değerlendirileceğini, bilime, üniversiteye ve topluma nasıl geri döneceğini 
anlatmak, bu bilgileri değerlendirmek ya da değerlendirecek kurumların 
oluşumuna öncülük etmek, bu kurumlarda görev alacak kalifiye işgücünü 
yetiştirmek de yine bizlere düşüyor. 

“Antarktika’da Türkiye Cumhuriyeti ve İstanbul Üniversitesi Bayrağı 
dalgalandı”

Araştırma yapacak bilim insanlarımıza elimizden gelen her türlü 
desteği vermek için çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere birçok ülkenin Antarktika’da 
enstitüsü ve araştırma merkezi var ama ülkemizde TAKBAM isimli dernek 
dışında Antarktika’yla çok fazla ilgilenilmemiş. Geçtiğimiz yıl kaynak bulmak 
için çok çaba sarf ederek Antarktika’ya yerbilimci bir öğretim görevlimizi 
gönderdik. Çalışmalarını yaptı ve döndü. Antarktika’da hem Türk bayrağını 
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hem de İstanbul Üniversitesi’nin bayrağını dalgalandırdı. Biz de kendisini 
gururla takip ettik.

Teknoloji Transfer Merkezimizin çalışmaları

Az önce Teknoloji Transfer Merkezimizin kurulduğundan bahsetmiştim. 
Bu konuyu kısaca açmak isterim. Çünkü bunu, bugüne kadar iç paydaş ağırlıklı 
giden BAP birimimizin değerli çalışmalarına dış paydaşlı çalışmaların da 
eklenmesi noktasında çok önemli bir adım olarak görüyorum. Geçtiğimiz yıl 
AB Projeleri, TÜBİTAK Projeleri, Kalkınma Ajansı Projeleri, SANTEZ Projeleri, 
Kalkınma Bakanlığı Projeleri, Hibe Bağış Projeleri gibi Ulusal ve Uluslararası 
Dış Kaynaklı Projeler ile “Patent Ofisi”mizin yönetsel olarak Teknoloji Transfer 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bağlanmasına karar verdik. Bildiğiniz gibi 
üniversite ve sanayi arasında koordinasyonu ve iletişimi sağlayan Teknoloji 
Transfer Ofisleri, akademik çalışmaların ürün ve hizmetlere dönüşmesinde 
ve patent hâline getirilmesinde önemli rol oynuyorlar. Bu ofisler ayrıca 
üniversitelerin, ulusal ve uluslararası kamu desteklerinden etkin bir şekilde 
yararlanabilmeleri için proje ofisleri gibi çalışıyorlar. Proje başvurularının 
hazırlanması, proje ortaklıklarının kurulması ve bunların izlenmesi konularında 
da faaliyet gösteriyorlar. Yine üniversite-sanayi iş birlikleri, öğrenci ve 
akademisyenlerin girişimci fikirlerinin yeşermesi, akademik alanda edinilen 
bilgilerin sanayideki uygulamalarının görülebilmesi açısından da Teknoloji 
Transfer Ofisleri kritik roller üstleniyor.

Üniversitemiz ayrıca TÜBİTAK tarafından Teknoloji Transfer 
Ofisleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulunan on 
üniversiteden birisi oldu. Bu destekleme programı ile üniversitelere ve 
sanayicilere hizmet verilmesi için kurulan Teknoloji Transfer Ofisleri geri 
ödemesiz olarak destekleniyor. Desteklenecek Teknoloji Transfer Ofisleri’ne 
TÜBİTAK tarafından yıllık 1.000.000 TL’ye kadar destek veriliyor. Her yıl 
yapılacak değerlendirmeler ile destek süresi 10 yıla kadar uzatılabiliyor.

Son 10 yılda İstanbul Üniversitesi’nin TÜBİTAK Projesi başvuru sayısı 
yıllık ortalama 100 iken Teknoloji Transfer Ofisi’nin kurulmasının ardından bu 
sayı 270’e çıktı. Öte yandan aynı süre içinde İstanbul Üniversitesi’nin TÜBİTAK 
Projesi kabul yüzdesi % 20’den % 30’a yükseldi. Bu sayı Türkiye’de ortalama 
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% 25’tir. Bu başarı hepimize aittir ve gelecekte dünya çapında bir araştırma 
üniversitesine dönüşeceğimizin ilk işaretidir. Tüm araştırmacılarımızdan 
Teknoloji Transfer Ofisimizi ve bir birimi olan Patent ve Fikri Mülkiyet 
ofisimizi etkin olarak kullanmalarını özellikle rica ediyorum.

Avrupa Birliği Projeleri Ofisimiz kuruldu

Uluslararası ortak proje sayısını arttırmak maksadıyla Türkiye, 
Makedonya ve Bulgaristan bilim akademileri ve bu ülkelerin en köklü 3 büyük 
üniversitesi ile bir araya geldik. Sağlık, fen-mühendislik ve sosyal bilimler 
alanlarında araştırmacıları bir araya getirerek Avrupa Birliği proje sayılarını 
daha üst düzeye taşımak için önemli bir adım daha attık. Türkiye’ye göre daha 
küçük olan bu komşu ülkelerin bize eş değer üniversitelerinin yıllık Avrupa Birliği 
proje sayılarının, İstanbul Üniversitesi’nden bir hayli fazla olduğunu dikkate 
alırsak, bu tür iş birliklerinin dış fonlara yönelik çalışmalarımıza çok olumlu 
yansıyacağını görebiliriz. AB Projeleri konusunda araştırmacılarımıza her türlü 
desteği vermek üzere Avrupa Birliği Projeleri Ofisimizi ayrı birim haline getirdik. 
Bu ofisimizin çalışanları ve çeşitli branşlardaki araştırmacılarımız, Avrupa’daki 
birçok iş birliği ağının toplantılarına katıldılar ve yeni işbirliği girişimlerini 
başlattılar. Ayrıca merkezi Brüksel’de olan bir danışmalık şirketinden de AB 
projelerimizi takip ve ilişkilerimizi güçlendirmek için danışmanlık hizmeti satın 
almaya başladık. Bu destek birimlerimizin de sizler tarafından aktif olarak 
kullanılması üniversitemizin geleceği açısından çok önemli. 

Bu yıl Balkan ülkelerinde düzenlediğimiz sağlık ve sosyal bilimler 
alanındaki kongrelerimiz 4. yılını doldurdu. Balkan ülkelerinin bilim 
insanlarını bir araya getiren bu kongreler her yıl artan sayıda bilim insanını 
bir araya getiriyor. Yeni dostluk ve iş birliği için fırsatlar ortaya çıkıyor. 

Eğitim-öğretimle ilgili uluslararası çabalarımızın bir sonucu olarak her 
2 tıp fakültemiz Makedonya ve Azerbaycan’ın genç hekimlerine uzmanlık ve 
uzmanlık sonrası eğitim vermeye başladı.

6 yıllık çalışmanın ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 
tüm dünyadaki işletme fakültelerini akredite eden önemli bir kuruluş olan 
The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB - ABD) 
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tarafından akredite edildi. Böylece İÜ İşletme Fakültesi, Türkiye’deki devlet 
üniversitelerinin işletme fakülteleri arasında bu uluslararası akreditasyonu 
alan ilk fakülte oldu. Birkaç fakültemiz de ulusal ve uluslararası akreditasyon 
için çalışmalarına devam ediyor. 

“Türkiye’nin bilgi ve bilim politikası olmalı” 

Tüm bu bahsettiğim konularla ilgili olarak elbette siyaset kurumuna 
da çok önemli görevler düşüyor. Bilgi ve bilim politikası anlamında 
Türkiye’nin önünde çok ciddi bir yol haritası olmak zorunda. Siyasetçilerimiz 
üniversitelerin önemini elbette biliyorlar ve çok önemli çalışmalar 
gerçekleştiriyorlar ama Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için 
araştırma bütçelerinin daha da artırılması, bilim insanlarının maaşlarının 
yükseltilmesi, altyapı ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Diğer taraftan 
dünyanın en iyi üniversiteleri listesine Türkiye’den de üniversitelerin 
girebilmesi için, bu alanda iddia sahibi olan üniversitelerin özel olarak 
desteklenmeleri, yüreklendirilmeleri, elde ettikleri başarılar nedeniyle 
takdir edilmeleri şart. Benim çok sevdiğim, “Marifet iltifata tabiidir” diye bir 
söz vardır. Bizim de sırtımızın biraz sıvazlanması lazım. 

Konuşmamıza eğitimle başlamıştık, eğitimle devam edelim;

Geçtiğimiz yıl çok önemli iki çalıştay organize ettik. Birincisi; Doktora 
Çalıştayı, ikincisi; Uzaktan Eğitim ve Açık Öğretim Çalıştayı. Her iki çalıştayla 
ilgili kitapları bugün sizlere de takdim ettik. İçlerinde çok önemli bilgiler yer 
alıyor. İncelemenizi özellikle rica ediyorum. 

Lisansüstü eğitimin birinci fonksiyonu bilimsel yenilik ve teknolojik 
gelişmeleri sağlayacak, patent üretecek nitelik ve sayıda araştırmacı 
yetiştirmektir. Türkiye’de doktora programlarından her yıl yaklaşık 4500 kişi 
mezun oluyor. Bu sayı, bizim mevcut yükseköğretim sistemimizi önümüzdeki 
yıllarda besleyebilecek ve 2023 hedeflerine ulaşmayı sağlayabilecek bir sayı 
değildir. Hâlbuki gelişmiş ülkelere baktığımızda, onlarda bu sayının 15 ila 25 
bin arasında olduğunu görüyoruz. YÖK başkanımızın önemli bir çalışmasında 
tesbit ettiği gibi bu sayıyı 2019’a kadar 10 bine, 2023’e kadar da 15 bine 
çıkarma ve bu niceliksel artışı sağlarken aynı zamanda nitelik artışını da 



 20

sağlama hedefi konulmuş durumda. Bizim de bu hedefe katkı sağlayacak 
çalışmalar yapmamız gerekiyor.

Günümüzde üniversiteler sadece 18-24 yaş grubunun eğitim aldığı 
kurumlar değil. Sürekli eğitim ve yaşam boyu eğitim artık çağımızın gereği 
hâline geldi. Bu nedenle üniversitelerin yaşam boyu eğitimle her yaş grubuna 
bilgi ve becerilerini arttırma fırsatı vermeleri gerekiyor. Bugünün gençlerine 
bazıları “web jenerasyonu” da diyor. Akıllı telefonlarla, sosyal medyayla, 
internetle iletişim kuran, kendini ifade eden, araştıran, öğrenen, neredeyse 
iç içe yaşayan bir gençlik var. Bu gençler, klasik usulle yapılan derslerden 
çok çabuk sıkılıyorlar. Eğitim teknolojilerini ve metotlarını, onların ilgisini 
çekebilecek ve onları aktif olarak öğrenim süreçlerinin içine dâhil edebilecek 
şekilde kullanmak zorundayız. Bu nedenle İstanbul Üniversitesi olarak 
örgün ve ikinci öğretime ek olarak açık ve uzaktan eğitim seçeneklerini de 
sunuyoruz. Ayrıca bir yüksek öğretim programında okuyan ya da mezun 
olmuş kişilerin yararlanabilecekleri ikinci üniversite de sunduğumuz önemli 
eğitim alternatifleri arasında yer alıyor. Bu programların hem sayılarının 
çoğalması hem de var olan programların kendi içinde sürekli kendini 
yenileyerek gelişmesi için hep birlikte çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede daha 
dün Mobil AUZEF’in tanıtımını yaptık. Öğrencilerimizin zaman ve mekandan 
bağımsız olarak, cep telefonları dahil her türlü bilişim ortamında derslerine 
ve diğer bilgilere ulaşması sağlanmaya başlandı. Tüm birimlerimizin bu 
sisteme geçmesi en büyük isteklerimden birisi.

www.istanbul.edu.tr’nin başarısı

Az önce de ifade ettiğim gibi öğrencilerimiz internet ortamında. 

“Peki biz neredeyiz?” Bu soruyu kendimize artık daha sık sormamız 
gerekiyor. Onlar internetteyse bizim de internet ortamında olmamız 
gerekiyor, onlar sosyal medyada ise bizim de sosyal medyayı kullanmamız 
gerekiyor. Onlar mobil cihazları çok kullanıyorsa bizim de mobil 
platformlarda daha etkin olmamız gerekiyor. Bu düşüncelerden hareketle 
akademik çalışmalarımızın yanında iletişim, kurumsal kimlik ve yeni medya 
alanlarındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Az önce de bahsettiğimiz 
gibi web jenerasyonuna hitap edebilmek ve tüm hedef kitlelerimizle 
internet ortamında da etkili iletişim kurabilmek için üniversitemizin web 



 21

sitesini yeniden yapılandırmıştık. Konu ile ilgili gerçekleştirmiş olduğumuz 
bilimsel araştırmalar doğrultusunda yeni bir yayın politikası oluşturmuştuk. 
Bu doğrultuda web sitemizi “çıktı”ya, yani; “Ne üretiyoruz?” sorusuna 
odaklanan, dünya literatürüne giren bilimsel çalışmaların ön planda olduğu 
bir haber sitesi ve iletişim platformu olarak yeniden yapılandırmıştık. 
www.istanbul.edu.tr adresinden yayın yapan web sitemizi yeni formatıyla 
ilk kez 12 Ekim 2011 tarihinde yayına vermiştik. Diğer taraftan yeni kayıt, 
kayıt yenileme, sınav notlarının ilanı gibi birçok hizmeti internet aracılığıyla 
vermeye başladık. Uzaktan eğitim çalışmalarına büyük bir hızla başladık 
ve her geçen yıl programların sayısını artırarak bu çalışmaları devam 
ettiriyoruz. Sonuçta sürekli güncellediğimiz ve yeni hizmetlerle daha işlevsel 
hale getirdiğimiz web sitemiz dünyanın en çok ziyaret edilen üniversite 
web siteleri sıralamasında hızla yükseldi. Webometrics Dünya Üniversiteler 
Sıralaması’na göre; 2011’de dünyada 820. sırada olan www.istanbul.edu.tr, 
2014 yılında 190. sıraya çıktı. Türkiye’deki üniversiteler arasında ise birinci 
sırada yer aldı. Çok sıkı bir rekabetin yaşandığı bu alanda çalışmaya ve dünya 
sıralamasında daha üst sıralara çıkmaya devam edeceğiz.

Hedefimiz Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ilk 100’e girmek

İstanbul Üniversitesi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alıyor. 
Geçen yıl 402. sırada yer alan üniversitemizi ilk 100 içinde yer almasını 
sağlamak amacıyla “Ranking Ekibi” kurduk. Bu ekip merkez çatısı altında 
çalışmaya başladı. Farklı dünya sıralamaları tek tek incelenerek, hangi 
alanlarımızı öncelikle daha iyi hale getirirsek, sıralamalarda ilk sıralara 
tırmanabiliriz diye çalışmalara başladık. Bu çalışmalarımız ilk sonuçlarını bu 
yıl vermeye başladı.

 “2030 yılında dünyada yükseköğretim nasıl olacak?”

Yeni iletişim teknolojileri ve küreselleşmenin de etkisiyle yükseköğretim 
dünyasında kurumlar arası ilişkiler giderek artıyor ve üniversiteler uluslararası 
nitelikler kazanıyor. Yükseköğretim, araştırma, eğitim ve toplumsal işlevlerini 
yerine getirirken bir yandan da daha çoğulcu diyalog ortamları oluşturmaya, 
kültürler arasındaki entelektüel ve akademik diyaloğu artırmaya da katkı 
sağlıyor. OECD’nin 2030 yılında dünyada yükseköğretimin geleceğine ilişkin 
yaptığı çalışma, gelecekteki eğilimleri şu şekilde özetliyor; 
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•  Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve kurumların hareketliliğini 
kapsayan sınır ötesi ve ulus-aşırı yükseköğretimin büyümesi.

•  Akademik araştırmalarda uluslararası iş birliklerinin artması.

•  Araştırma bağlamında Kuzey Amerika baskın olmaya devam etse 
de, Asya ve Avrupa’daki yükseköğretim sistemlerinin küresel 
etkilerini gittikçe artırmaları.

•  Özel finansmanın payı ile performansa dayalı fonlamanın artması.

•  Özel ve sınır ötesi yükseköğretimin önemi ve yayılması arttıkça, 
kalite güvencesinin de öneminin artması.

“Açık dersler daha da yaygınlaşacak”

Eğitim alanında çok büyük değişimler yaşanıyor. Uzaktan eğitimle bu 
değişimin çok önemli bir boyutunu yakalamış olduk ancak gidişat gösteriyor 
ki yakın bir gelecekte açık dersler (Massive open online course - MOOC) 
giderek yaygınlaşacak. Yani öğretim üyelerinin ders materyallerini açık 
erişime koydukları, kişilerin bunlardan serbest olarak faydalanabildikleri 
eğitim olanakları artacak. Örgün öğretimle ders verilen sınıfa öğrencilerin 
internet üzerinden canlı olarak da katılabilmeleri, öğrencinin sınıfa bizzat 
girmesi zorunluluğunun ortadan kalkması, seçmeli derslerin yurt içi ve yurt 
dışındaki farklı üniversitelerden alınabilmesi, özellikle farklı üniversitelerden 
alınacak seçmeli derslerde uzaktan eğitimin de tercih edilebilmesi, 
kişiselleştirilmiş eğitim ve kişilerin kendi ders programlarına daha fazla 
seçmeli ders ekleyebilmeleri, slaytlarla sunum yerine videolu sunumların 
ve elektronik kitapların kullanılması, bireyselleştirilmiş eğitim ve kendi 
kendine öğrenme, sınav yerine proje odaklı eğitim gibi konular yakın bir 
gelecekte eğitim kurumlarının gündemine hızla girecektir. Küreselleşme, 
uluslararasılaşma, eğitim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişimi göz 
önünde bulundurarak kendimizi geleceğe hazırlamalıyız. Dünyanın farklı 
coğrafyalarından kişilerin ders alabilecekleri bir sistem kurabilmeliyiz. 

İÜ’nün ilk yabancı dilde uluslararası yüksek lisans programları

Erasmus Mundus çerçevesinde 2 yıl önce başlayan birkaç Avrupa 
Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’ nin birlikte açtıkları “Biohealth Computing” 
yüksek lisans programından sonra bu yıl çok önemli ve örnek olacak bir eğitim 
programını daha hayata geçirdik. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve 
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Bonn Rhein Sieg Üniversitesi’nin birlikte gerçekleştirdikleri “Uluslararası Medya 
Çalışmaları Türk Alman Ortak İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı”nı 
başlattık. Geçtiğimiz hafta programın ilk dersi Alman ve Türk akademisyenler 
tarafından verildi. 8 öğrenciyle faaliyete geçen yüksek lisans programı 
kapsamında isteyen öğrenciler yurt dışında staj yapabiliyorlar. 

Tüm bölüm ve anabilim dallarımıza sesleniyorum. Öğrencilerimizle 
iletişiminizi arttırın. Mail ve sosyal medya yoluyla ders ve uygulamalar 
dışında da onlar için ulaşılabilir olun. Yabancı dilde lisansüstü programlar 
açın, kadrolarınıza uluslararası araştırmacı ve eğitimciler katın. Uluslararası 
öğretim üyesi istihdam etmek istediğinizde bu kadrolara ulaşmanın zor 
olmadığını göreceksiniz. Özellikle nitelikli uluslararası üniversiteler ile ortak 
diploma programları açın, uluslararası akademik ilişkiler birimimiz size bu 
konularda yardımcı olmaya hazır.

Second Life’da Sanal Kampüs ve Sanal Laboratuvar

Yeni eğitim teknolojileri büyük bir hızla hayatımıza giriyor. Bu süreçte 
İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri çok önemli projelere imza atıyorlar. 
Örneğin bir grup öğretim üyemiz Second Life’ta Sanal Kampüs kurdu. 
Önemli bir mesafe kateden bu projeyi büyük bir heyecanla izliyorum. Hasan 
Ali Yücel Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bu proje ile, 
İstanbul Üniversitemiz üç boyutlu sanal öğrenme ortamına kavuştu ve ortam 
erişime açıldı. Bu yıl 5 ders bu sanal kampüste yapılacak. Üç boyutlu gözlük 
ve üç boyutlu ekran kartı ile öğrenciler bilgisayar ortamındaki üç boyutlu 
sanal kampüste ders yapabiliyorlar. Bu proje ile bağlantılı olarak 4 akademik 
makale yayımlandı bile. Diğer yandan da konu ile ilgili 1 doktora ve 1 yüksek 
lisans tezi yapılıyor. “iusanalkampus.com” adresini ziyaret ederek proje ile 
ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Diğer taraftan bir grup öğretim üyemiz 
de İstanbul Üniversitesi’nin ilk üç boyutlu sanal laboratuvar uygulamasını 
gerçekleştirdi. İlk modeli fizik laboratuvarında uygulandı. Bu interaktif 
laboratuvara öğrenciler 7/24 evlerinden bağlanıp deney yapabiliyorlar. 

Çocuklarımıza, Adıgüzel Okulları’nda % 50 indirim

Sizinle bugün paylaşmak istediğim, hayata geçirdiğimiz diğer bir proje 
de sevgili çocuklarımızı yakından ilgilendiriyor. Çocuk Üniversitesi, Sürekli 
Eğitim Merkezi, İkinci Üniversite, Açık ve Uzaktan Eğitim gibi yaşam boyu 
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eğitim alanına yeni projeler üreten İstanbul Üniversitesi, orta öğretim alanında 
da Adıgüzel Eğitim Kurumları ile birlikte yeni bir çalışma başlattı. İstanbul 
Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı ile Adıgüzel Eğitim Kurumları arasında 
yapılan anlaşma çerçevesinde en önemli varlıklarımız olan çocuklarımıza eğitim 
desteği sağlayacak. Anlaşma gereğince İstanbul Üniversitesi mensuplarının 
çocukları ve torunları bu okullardan % 50 indirimli olarak yararlanabilecekler. 
Anadolu yakasında bulunan okulların 2 yıl içinde Avrupa yakasında açılması da 
anlaşmanın maddelerinden birisi. 

Bu proje, akademik ve idari personelimizin çocukları ve torunlarının 
kaliteli eğitim olanaklarına kolayca erişebilmeleri için büyük önem 
taşıyor. Çünkü biliyorum ki biz üniversite mensupları için çalışmanın, para 
kazanmanın en önemli sebeplerinden biri geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi 
okullarda eğitim almalarını sağlamaktır. Bu nedenle, yapılan bu anlaşmanın 
hepimize ve sevgili çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 

“Binalarımızda inşaat, yenileme ve restorasyon çalışmaları hızla 
sürüyor”

Bildiğiniz üzere göreve geldiğim günden bu yana öğrencilerimizin, 
akademik ve idari personelimizin çalışmalarını çağın gereğine uygun 
binalarda yürütebilmeleri için büyük bir inşaat, yenileme ve restorasyon 
çalışması başlattık. Arka arkaya birçok projeyi hazırladık, uyguladık ve 
tamamladık. Birçok proje de hızla devam ediyor. Avcılar Yerleşkemiz 
için başlatılan yeniden yapılanma süreci hızla devam ediyor. Avcılar 
Yerleşkemizin tapusu İstanbul Üniversitesi’ne geçti. Bunu diyebilmek için 5 
yıl boyunca çok çalıştık. Mastır plan devam ediyor. Avcılar Yerleşkemiz yakın 
bir gelecekte 24 saat yaşayan küçük bir “Öğrenci Kenti” hâline gelecek. 
Mühendislik Fakültesi ve İşletme Fakültesi’nin yeni binalarını tamamlamak 
üzereyiz. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin üniversitemiz için yaptırdığı 
spor kompleksi bu sene tamamlanacak. Özel yurt projemiz ve Yurt- Kur’ la 
ortak yurt projelerimiz 3 yıl içinde hayata geçtiğinde 10.000 kişilik öğrenci 
yurtları, sosyal ve spor alanları, otel ve kongre merkezleri hizmete girecek.

Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkeleri’nin avan projeleri ve master planları 
tamamlandı. Kuruldan onay aldı. Uygulama projesinin ihalesi yapıldı. 



 25

Adalet M.Y.O. binası tamamlandı. Tarihî binalarımızın hepsinin restorasyon 
çalışmaları devam ediyor. Beyazıt Yerleşkesi’ndeki tarihî Rektörlük 
Binamızın restorasyonu devam ediyor. Bu çalışmaların 2015 yılı yazında 
tamamlanmasını planlıyoruz. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, 
Hukuk Fakültesi ve Kuyucu Murat Paşa Medresesi binalarını da restore 
etmeye başladık.

Yapımına devam ettiğimiz projelerin yanı sıra bir de yeni ürettiğimiz 
projelerimiz var. Fiziksel mekânlarımızın yenilenebilmesi için daha 10 yıl 
devam edebilecek projeler ürettik. Biz proje üretmeye devam ettikçe, devlet 
de bütçemize daha fazla kaynak tahsis ediyor. İşte bu çalışmalar sayesinde 
göreve geldiğim 2009 yılında 4.9 milyon TL olan yapı işleri harcamalarımız, 
bu yıl sonu itibarıyle 70 milyon TL’nin üzerine çıkacak. Deprem korkusunun 
olmadığı, daha sağlıklı ve ferah binalarda öğrencilerimizin eğitim aldıklarını, 
akademik ve idari personelimizin çalışmalarını yürüttüklerini, üniversitemizin 
çehresinin değiştiğini, bize emanet edilmiş olan tarihî binalarımızın ve 
yapılarımızın uzmanlar tarafından restore edildiğini gördükçe tüm bu 
yorgunluğa değdi diyorum. Hayata geçirdiğimiz tüm bu çalışmalara verdiğiniz 
destek için de sizlere tekrar teşekkür ediyorum.

Sözlerimi her açılış konuşmamda olduğu gibi yine Yunus Emre’den 
dizelerle bitiriyorum.

“Sorar isen dost nerdedir
 Nerde istersen ordadır
 Hem gönülde hem candadır.”

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Prof. Dr. Yunus SÖYLET
Rektör
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