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“2014 yılında en fazla patent başvurusu yapan üniversite 
sıralamasında 1., tüm özel ve kamu kuruluşları arasında ise 9. 

sırada yer aldık. 2013’te sadece 23 patent başvurusu yapan üni-
versitemiz, 2014’te bu rakamı 77’e çıkararak tüm üniversiteler 

arasında en fazla başvuru gerçekleştiren kurum oldu.”
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Saygıdeğer Öğretim Elemanları, 
Değerli Konuklar,
Sevgili Öğrenciler

Dünyanın en köklü üniversiteleri arasında yer alan üniversitemizin 
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne hoş geldiniz. 

Konuşmama başlamadan önce Ankara’da meydana gelen patlamada 
hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’ tan Rahmet yakınlarına ve Türk 
milletine başsağlığı diliyorum.  Bir öğrencimizin patlamada hayatını 
kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Öğrencimize Allah’ tan 
rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Rektörlük dönemimizin bu ilk akademik açılış töreninde sizlerle 
birlikte olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. Yeni akademik 
yılın yeni bilgiler, yeni tecrübeler, yeni projeler ve yeni dostluklar getirmesini 
temenni ediyorum. Bu eğitim-öğretim yılında da yine geleceğimizi temsil 
eden gençlerimize en iyi olanakları sunmak, en yeni bilgileri aktarmak ve 
onların projelerine destek olmak için büyük bir gayret içinde olacağız. Aynı 
gayreti gençlerimizin de gösterdiğine şahit oluyorum. Yeni teknolojilerin 
hızla yaygınlaşması, uzaktan eğitim olanaklarının ortaya çıkması, 
yükseköğretimdeki uluslararasılaşma, öğrenci odaklı eğitim anlayışının 
hakim olması ve eğitimde katı kuralların ortadan kalkması gibi gelişmeler 
sayesinde birçok olanağa kavuşan gençlerimizin, bu olanaklardan en iyi 
şekilde faydalanmak için nasıl çaba harcadığını görüyorum. Bu da beni hem 
bir öğretim üyesi hem de Rektör olarak heyecanlandırıyor. 

Üniversitemizin ve Türkiye’mizin gelişmesi için vazgeçemeyeceğimiz 
temel önceliklerimiz var. İstanbul Üniversitesi bir yönetim felsefesi olarak 
içselleştirdiğimiz bu önceliklerle ilgili sürekli araştırmalar yapıyoruz ve 
projeler üretiyoruz. Bu konularla ilgili yeni yaklaşımları öğrenmeye ve 
sorunları çözmeye çalışıyoruz. 

Bunlar asla taviz vermeyeceğimiz ilkeler. 



 12

Biz bu ilkeler çerçevesinde yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz ve 
edeceğiz.  Bunlar;

▪ Akademik Özgürlük

▪ Tüm Paydaşlarla İşbirliğine Açık Bir Yönetim Anlayışı

▪ Araştırma- Geliştirme (AR-GE) Faaliyetleri ve İnovasyon

▪ Üniversite-Sanayi İşbirliği

▪ Uluslararasılaşma

▪ E-Dönüşüm

▪ Öğrenen Odaklı Eğitim Çalışmaları

▪ Toplumla Bütünleşme

▪ Fiziksel Alt Yapının Yenilenmesi

▪ Akademik ve İdari Personelimizin Yaşam Standartlarının 
Yükseltilmesi

 
İnovatif Bakış ve Bilimsel Gelenek

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
Mezunlarımızdan Prof. Dr. Sayın Aziz Sancar’ın Kimya alanında Nobel Ödülü 
alması hepimizi gururlandırdı. Kanser tedavisinde “ritmik saat” buluşunu 
yaparak dünya çapında üne kavuşan Prof. Dr. Sancar ve meslektaşları, 
hücrenin DNA’sını nasıl onardığı ve genetik bilgisini koruduğunu ortaya 
koyan araştırmalarıyla ödüle layık görüldü. Prof. Dr. Aziz Sancar’ı aldığı 
bu ödülden ve bilime olan katkılarından ötürü en içten şekilde tebrik 
ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.

Ülkemizde eğitim görüp Nobel ödülü alan iki Türk var ve ikisi 
de İstanbul Üniversitesi mezunu. Bu bile başlı başına üniversitemizin 
köklü geçmişini, ne kadar değerli bir geleneğe sahip olduğunu ve dünya 
üniversiteleri arasındaki yerini ortaya koyuyor. Bu geleneğe sahip çıkmak 
ve daha ileri noktalara taşımak hepimizin görevi. Bu görevi en iyi şekilde 
yerine getirmek için çalışıyoruz.
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Köklerini 1453’ten alan bir bilim kurumundan, bilim tarihimizdeki 
önemli kişilerin parçası olduğu bir gelenekten bahsediyoruz. Sadece tarihte 
değil bugünün bilim dünyasında da önemli bir yeri olan bir eğitim kurumu. 
Gücünü bilimsel niteliğinden alan bir kurum İstanbul Üniversitesi. 

Tüm bunlar, ülkemizin, bölgemizin ve insanlığın gelişmesi için 
sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Bu sorumluluk 
duygusuyla kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmayı, daha iyi bir dünyada 
yaşamamızı sağlayacak projeler yapmayı ve daha iyi bir dünya yaratmak 
hedefiyle çalışan gençleri yetiştirmeyi amçlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi olarak sorumluluğumuzun her geçen gün arttığı 
yeni bir eğitim-öğretim yılına daha başlıyoruz. Dünya bilim alanında ilerliyor. 
Bilim üreten toplumların ortaya koydukları inovatif çalışmaların ve bakış 
açısının toplumun her ferdinin hayat standardını ne ölçüde yükselttiğini 
görebiliyoruz. Sabah evden çıkıp buraya geldiğimiz ana kadar gördüğünüz 
her insanın hayat standardının yükselmesini sağlayacak bir bakış açısından,  
bir kültürden bahsediyorum. 

“Gençlerimizden Daha Çok Okumalarını, Daha Çok Araştırmalarını, 
Daha Çok Yayın Yapmalarını Bekliyoruz.”

20. yüzyılın bilimsel gelişmeleri açısından düşündüğümüzde en 
önemli isimlerin başında gelen Einstein’ın da dediği gibi: ‘Günde yüz kez 
kendime iç ve dış yaşamımın, yaşayan ya da ölü başka insanların emeğine 
dayandığını hatırlatıyorum; çok derinlere dalmadan günlük yaşamdan 
biliyoruz ki, bir insan başkaları için vardır.’

Bilimin günlük hayatı etkilemesi derken asla popülist bir bakış açısını 
kast etmiyoruz. Elbette bilim tarihine bakınca gördüğümüz gibi, o dönemin 
günlük hayatı içinde toplumun anlamlandıramadığı pek çok kuram ve buluş 
bugünün dünyasında ve gelecekte her birimizin hayatını olumlu yönde 
etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. 

Üniversitemizde görev yapan Siz bilim insanlarımız, büyük bir 
özveriyle içinde yaşadığınız toplumu daha iyi noktalara götürecek çalışmalar 
yaptığınızı görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.   
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Öte yandan üniversiteler, bilim üretmenin yanı sıra bilimi diğer 
kuşaklara aktarmak için çalışan kurumlar. Makaleler, kitaplar, kuramlar, 
patentler, buluşlar gibi gelecek kuşağa bırakacağımız önemli eserlerden bir 
diğeri genç akademisyenlerimize kazandırdığımız bilimsel gelenek, bilgi ve 
araştırma azmi. Bu nedenle genç akademisyenlerin bizlerden bilimsel açıdan 
daha ileriye gitmelerini, kurumumuzun bilimsel geleneğini geliştirerek 
sürdürmelerini ve böylece gelecekte memleketimizin daha ileride bir 
seviyelere ulaşmasını sağlamak için biz hocalara büyük görevler düşüyor. 

Gençlerimizden daha çok okumalarını, daha çok araştırmalarını, 
daha çok yayın yapmalarını bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki aksi kaynak 
israfıdır, bizim memleketimizin gelişmesini yavaşlatacak zaman kaybıdır. 
İstanbul Üniversitesi olarak diğer akademisyenlerimizi desteklediğimiz gibi 
gençlerimizin bilimsel gelişimini de desteklemeyi çok önemsiyoruz. 

Üniversite kavramı, küresel, ekonomik, politik ve sosyal değişimlerin 
etkisiyle her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Öğrencilerimizin 
“yükseköğretimde uluslararasılaşma” parametresinden hareketle, 
bulundukları üniversitelerin uluslararası iş birliklerinden yararlanarak, 
eğitim ve araştırma alanında uluslararası projelere imza atmaları büyük 
önem taşıyor.

İşletmelerin hem ulusal hem de uluslararası rakipleriyle sürekli bir 
küresel rekabet halinde oldukları düşünülürse, öğrencilerimizin bilim, 
teknoloji ve inovasyon üstünlüğünün bilincinde olmaları gerekiyor. 
Uluslararası küresel rekabet güçleri ve iktisadi kazanımlar, bu üstünlüklere 
ve desteklenme derecelerine bağlı olarak şekilleniyor.

“2014 Yılında En Fazla Patent Başvurusu Yapan Üniversite İstanbul 
Üniversitesi Oldu.”

İstanbul Üniversitesinin öğrencilerine verdiği eğitim üst düzeydedir. 
Siz öğretim üyelerimizin kalitesi ve verdiğiniz emekler, öğrencilerimizi 
hayata çok iyi bir eğitim almış olarak hazırlamaktadır. Bunun yanında 
Üniversitemizin “Araştırma Üniversitesi” olarak da dünya çapında ön plana 



 15

çıkmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık hızla değişen ve 
dönüşen teknoloji, yeni iş alanları, yeryüzündeki yeni keşifler, yeni meslek 
kolları, sağlık alanı gibi birçok farklı alandaki değişim süreci eski bilgilerin 
hızla yok olup gitmesine neden olmaktadır. Yeni bilgiye ihtiyaç vardır. Bu 
durum yeni araştırmaları beraberinde getirmekte ve bu araştırmaların 
sonuçlarıyla yeni bilgilerin üretildiğini gözlemlemekteyiz.

Araştırma çalışmalarına verdiğimiz destek ve araştırmacılar için 
gerçekleştirdiğimiz yapısal düzenlemeler ile üniversitemiz araştırma 
üniversitesi olma yolunda çok büyük ve hızlı adımlar atmaktadır. Ülkemizde 
2014 yılında en fazla patent başvurusu yapan üniversite İstanbul 
Üniversitesi olmuştur. Araştırmacılarımız artık yaptıkları çalışmaları bir 
değere dönüştürmek için ciddi uğraşılar vermektedir.

Türkiye’de üniversiteler arasında en çok patent başvurusu yapan ve 
bu konudaki başarısından ötürü Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödül alan 
üniversitemizin patent ile ilgili yaptığı çalışmalar ile ilgili verileri sizlerle de 
paylaşmak istiyorum:

2014 yılında en fazla patent başvurusu yapan üniversite sıralamasında 1. 
, tüm özel ve kamu kuruluşları arasında ise 9. sırada yer aldık. 2013’te sadece 23 
patent başvurusu yapan üniversitemiz, 2014’te bu rakamı 77’e çıkararak tüm 
üniversiteler arasında en fazla başvuru gerçekleştiren kurum oldu.

Bu başarımızı bu sene de sürdürmeye kararlıyız. 2015 yılının ilk 6 
ayında en fazla patent başvurusu yapan üniversite sıralamasında 13 patent 
ile yine birinci olurken, tüm özel ve kamu kuruluşları arasında ise 8. sıraya 
yükseldik. 2014 yılında yapılan tüm patentlerimizi yeniledik.

Uluslararası 3 patent başvurumuzla ilgili süreç devam ediyor, 24 
patentimiz de endüstri tarafından lisanslama aşamasında. Bugün itibariyle 
31 patentimiz, 27 patent olabilecek buluşumuz var. 

Patent çalışmalarındaki başarılarımızın yanı sıra 2014 yılına ait kabul 
olan 74 adet TÜBİTAK Projemiz var. 2015 yılında da gerçekleştirdiğimiz 
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465 başvurudan şu ana kadar 28’i kabul oldu. Yıl sonuna kadar da bu sayı 
artacaktır. 

Akademisyenlerimizin patent başvurularındaki başvuru ücreti 
üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. 

Son yıllara baktığımızda üniversite olarak araştırma alanında ciddi 
atılım yaptığımız görülmekte. Araştırma birimlerimizi ve araştırmacılarımızı 
da desteklemeye devam ediyoruz. Öte yandan sadece biz değil diğer kurumlar 
da biz başarılı oldukça bizi destekliyorlar. Avrupa Birliği Projeleri çerçevesinde; 
2 uluslararası proje ve 2 hibe projesinin yanı sıra, Avrupa Birliği 7. Çerçeve 
Programına toplam 34 başvurumuz var, bu başvurulardan 11’i kabul edildi ve 
3’ü tamamlandı. Horizon 2020’den destek alan da 1 projemiz var. 

Bu süreçlerde emek veren tüm hocalarımızı, araştırmacılarımızı ve 
tüm paydaşlarımızı kutluyorum.

Araştırma üniversitesi olma yolunda ilerlediğimizi söylemiştim. Bu 
ödüller ve gösterdiğimiz üstün başarı, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 
Hedeflerimizi doğru ve güncel belirlediğimiz de bu hedefi bütün öğretim 
üyelerimizin desteklerini görüyoruz. Ciddi çabalar sarf ettiklerini biliyoruz.

“Yenilikçi Öğrenciler Araştırma Projesi’ni Başlatıyoruz.” 
“YENİLİKÇİ GENÇLER, GİRİŞİMCİ PROJELER”

Öte yandan bilimsel araştırmalarda bu denli başarılı olan bir 
üniversite olarak lisans düzeyindeki öğrencilerimizi de araştırma yapmaya 
teşvik etmek için “YENİLİKÇİ GENÇLER, GİRİŞİMCİ PROJELER” sloganıyla 
araştırma projesini başlatıyoruz. Artık öğrencilerimizin de belli oranda BAP 
desteğinden yararlanmalarını sağlayacağız. Bu bizi çok heyecanlandıran 
projelerimizden biri. 

Yeni teknolojilerin tüm alanları hızla değiştirip dönüştürdüğü bir 
dönemdeyiz. İşin içine teknoloji girdiğinde en aktif ve belirleyici kesimin 
gençler olduğunu görüyoruz. Onlar, yeni teknolojileri hepimizden çok daha 
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uzun süre ve çok daha yetkin bir şekilde kullanıyorlar. Dünyadaki örneklere 
baktığımızda da birçok önemli uygulamayı onların hayata geçirdiğini ve 
çok büyük ekonomik değerler yarattıklarını görüyoruz. Birçoğunun daha 
üniversite öğrencisiyken bu çalışmaları başlattığını ve yine birçoğunun 
üniversiteleri tarafından maddi ve manevi olarak desteklendiğini biliyoruz. 
Ancak ne yazık ki ülkemizde gençleri genellikle “sadece öğrenci” olarak 
konumlandırıyoruz. Oysa ki öğrenciliğinin yanı sıra “proje üreten”, “yeni 
fikirler ortaya koyan”, “bilimsel araştırmalar yapan”, “düşüncelerini 
hayata geçiren” ve “toplum için katma değer üreten” gençlere ihtiyacımız 
var. Gençlerimizin enerjisinden, yaratıcılığından ve hayallerinden daha 
fazla yararlanmamız gerekiyor. Genç nüfusun bu kadar çok olduğu bir 
ülkede; üstelik bu gençlerin eğitim seviyesi bu kadar yukardayken; 
internet ve yeni teknolojileri bu kadar aktif kullanırlarken bunun aksini 
düşünemiyorum. Gençlerimizle bir araya geldiğimizde onların da bu yönde 
ne kadar istekli olduklarını görüyorum. Bu pırıl pırıl gençlerimizi daha fazla 
cesaretlendirmeli, desteklemeli ve önlerindeki engelleri kaldırmalıyız. 

Üniversite eğitimleri boyunca öğrenciler için en önemlisi hedeflerini 
en iyi şekilde ortaya koyabilmeleridir. Belirledikleri bir hedef doğrultusunda 
kendilerini geliştirebilen öğrenciler mezun olduktan sonra bunun 
meyvelerini de toplayacaklardır. Özellikle araştırmalara yoğunlaşıp yeni 
projeler ortaya koyabilmek büyük kazanımlar sağlayacaktır. Öğrenciler, 
fark yaratan projelerle mesleki yaşantılarını da okul sıralarında garanti 
altına alabileceklerdir. Bu noktada bulundukları üniversitede girişimcilik 
ve yenilikçilik algısının yerleşmiş olması, başarılı iş fikirlerinin de erken 
dönemde hayata geçirilmesine olanak tanıyacaktır. Biz de üniversite olarak 
öğrencilerimize ‘“YENİLİKÇİ GENÇLER, GİRİŞİMCİ PROJELER” sloganıyla 
tanıttığımız araştırma projesi ile destek vereceğiz.

Siz değerli öğretim üyelerimizden de isteğimiz “YENİLİKÇİ GENÇLER, 
GİRİŞİMCİ PROJELER” sloganıyla hayata geçirdiğimiz Araştırma Projesini 
öğrencilerinize duyurmanız, onların içlerinde zaten var olan enerjiyi 
ve heyecanı harekete geçirmeniz, onları yüreklendirmeniz, projeleri 
nasıl yapacakları konusunda yol göstermeniz. Kısa süre içinde diğer 
üniversitelerimize de örnek olacağına inandığımız bu projemizin ülkemizin 
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daha yüksek seviyelere ulaşmasında ve insanlığa yararlı pek çok buluş ve 
uygulamanın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.

İÜ Teknokent Geçen Yıla Göre 16 Sıra Yükselme Göstererek “En İyi 
Gelişme Gösteren 3. Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Ödülünü Aldı.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyi, o ülkenin üniversitelerinin sanayi ile 
yapmış olduğu iş birliği çalışmalarının sayısı ile belli olmaktadır. Gelişmiş 
ülkelerde üniversite-sanayi işbirliğini yoğun bir biçimde görüyoruz. 
Üniversitelerin sanayi ile birlikte geliştirdikleri ürün ve hizmetlerin, küresel 
bir marka olma yolunda ilerlediğini söyleyebiliriz. 

Dünyanın da önemli kurumlarından İstanbul Sanayi Odası(İSO) 
üniversite ve sanayi arasında etkin ve nitelikli, gerçekçi ve sonuca 
ulaşabilen işbirlikleri oluşturmak ve sınırlı kaynakların rasyonel bir şekilde 
kullanılması için kuvvetli bir koordinatör olmayı hedeflemekte. İstanbul 
Sanayi Odası, üyelerinin üniversite-sanayi işbirliğine yönelik olan destek 
programlarından yararlanmalarını teşvik etmekte, üniversite ile sanayi 
arasındaki bilgi ve teknoloji akışının kurumsal ve sistematik bir yaklaşımla 
ele alınması amacıyla üniversiteler ile karşılıklı güven ve saygıya dayalı 
“İşbirliği Protokolleri” oluşturmakta.

İstanbul Üniversitesi olarak da İstanbul Sanayi Odası ile birlikte 
karşılıklı çalışmalara başladık. Öncelikle İSO’ya patent almış olan ürünleri 
gösteren bir sunum yapıldı. Amaç patentlerin ürüne dönüşmesi, ülke 
ekonomisine ve İstanbul Üniversitesi’ne kaynak sağlaması. Bu amaç 
doğrultusunda İSO ile çalışmalar devam etmektedir. İSO’nun hedefleri 
doğrultusunda iş birliği çalışmaları başlatıldı.

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri arasında Ar-Ge harcamalarının Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payını yüzde 3’e çıkarmak var. Bunun da 
60 milyar dolarlık bütçe anlamına geldiğini düşünürsek, üniversite olarak 
AR-GE çalışmalarında ciddi adımlar atmamız gerekmekte. 

Sizinle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Teknokentimiz geçen 
yıla göre 16 sıra yükselme göstererek “En İyi Gelişme Gösteren 3. Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi” ödülünü aldı. Bu başarı hepimizin başarısıdır. 
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İstanbul Üniversitesi uzun yıllardır verimli işleyen son derece güçlü 
bilimsel araştırma projeleri koordinasyon merkeziyle önemli bir tecrübeyi 
bünyesinde barındırmakta. Son yıllarda hükümetimizin Türkiye’nin bilim ve 
teknoloji dünyasında hak ettiği yeri almasını sağlayacak yapıları koordine 
etmesi ve desteklemesiyle kurulan Teknoloji Transfer Merkezimizde ise 
üniversite, sanayi, toplum işbirliği ile büyük adımlar atmaya başladık.

Tematik teknokentler oluşturma konusunda da üniversitemiz girişimlere 
başlamıştır. İlk etapta sağlık alanında üniversitemizin potansiyeli dikkate 
alınarak “Sağlık Teknokenti” nin kurulmasına yönelik çalışmalar başladı.

“Coimbra Grup Yıllık Konferansı ve Genel Kurulu’na bu sene 
İstanbul Üniversitesi ev sahipliği yaptı.”

Küresel ekonomik, politik ve sosyal değişimlerin etkisiyle her 
geçen gün farklılaşan ve karmaşıklaşan yükseköğretim alanındaki 
sorunların çözümü her şeyden önce beraberliği ve işbirliğini gerekli kılıyor. 
Yükseköğretimde uluslararasılaşma birçok açıdan üniversiteler arasındaki 
iletişimi ve işbirliği olanaklarını arttırmış olsa da, önemli olan eğitim ve 
araştırma alanında ortak projelerle bu süreci kalıcı kılmak ve geleceğe 
taşıyabilmek. 

Türkiye’nin çok kültürlü yapısını bünyesinde barındıran İstanbul 
Üniversitesi’nin sahip olduğu çok yönlü bakış açısı tüm bu ortaklıkların 
sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve iletişimin sağlanabilmesi açısından 
önemli. Üniversitemiz içindeki çeşitliliği,  barışçıl, hoşgörülü ve özgür bir 
çalışma ortamı içinde verimli kılmak için çabalıyoruz ve bu çabamızın 
üyesi olduğumuz tüm platformlar için de bir artı değer olması gerektiğini 
düşünüyoruz.

Coimbra Grubun eğitim, araştırma ve geleceğe erişim (research, 
education and outreach) olarak somutlaştırdığı, üniversitelerin üçlü 
misyonu, bu bağlamda önümüzde çok önemli bir rehber olarak durmakta. 
Yönetim Kurulu, Rektörler Danışma Kurulu ve İdari ofisiyle birlikte, Coimbra 
Grup bünyesinde şekillenmiş olan Çalışma grupları, bu misyonu gerçeğe 
dönüştüren temel araçlar. Avrupa Birliği Komisyonu başta olmak üzere 
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yükseköğretim alanında etkili birçok kurum ve kuruluş ile istişarelerde 
bulunabilen Coimbra Grup, diğer yandan verdiği burslar ve ödüllerle de elini 
öğrencilere uzatabilen özel bir yapı. Coimbra Grubun bu özel altyapısının 
en belirgin gücü olduğunu görüyorum. Dünyanın farklı bölgelerindeki 
üniversitelerle de işbirliğine açık olan bu yapı, uluslararasılaşmanın temel 
yapıtaşlarını da bünyesinde barındırıyor.

İstanbul Üniversitesi Coimbra Grup’ta her geçen gün daha aktif 
olarak rol alıyor. Bildiğiniz üzere Coimbra Grup Yıllık Konferansı ve Genel 
Kurulu’na bu sene İstanbul Üniversitesi ev sahipliği yaptı.  Son derce 
başarılı geçen toplantılarda birçok yeni projenin de temelleri atıldı. 2015 
yılında başkanlığını yaptığım Coimbra Group,  İstanbul’daki toplantıdan 
itibaren 1 yıl sürecek bir geçiş dönemine giriyor. İstanbul Üniversitesi 
Rektörü olarak, bu yeni yapılanma ile daha da güçleneceğine inandığım 
Gruba, üniversitemizin katkısının da artacağına inanıyorum. Yeni çalışma 
grupları yapısı olarak komiteler, günümüzün ekonomik, siyasal ve sosyal 
gerçekleriyle uyumlu yeni stratejiler ve yeni ağlar ile ortaklıklar, İstanbul 
Üniversitesi’nin sahip olduğu değer ve birikimin de Grup yapısına daha 
fazla yansımasına hizmet edecek. İstanbul Üniversitesi’nin varlığı, özellikle 
farklılıkların Coimbra Grup içinde temsil edilmesi, çok yönlü ve çok disiplinli 
araştırma ve işbirliği fırsatlarının yakalanması ve Avrupa Birliği’nin temel 
değerlerinden olan “Birlik içinde Farklılık” prensibinin somutlaştırılabilmesi 
açısından anlamlı. Yüksek öğrenimin ve onun çatısı olan akademinin 
çoğulluğa değer vermesi ve farklılıklara misafirperverce yaklaşabilmesini 
sağlamanın en önemli yollarında biri deneyimlerimizi paylaşmak. 

“Doktora Öğrencilerimizin de Hakemli Dergilerde Yayın Yapmalarını 
İstiyoruz.”

Türkiye’de doktora programlarından her yıl yaklaşık 4500 kişi mezun 
olmakta. Bu mezun sayısı önümüzdeki yıllarda yükseköğretim sistemimiz 
öğretim üyesi ihtiyacını karşılayabilecek bir sayı değil. Gelişmiş ülkelerde 
doktoradan mezun olan öğrenci sayı 15 ile 25 bin arasında.

Üniversitemizde yaklaşık 24 bin lisansüstü, 106 bin de lisans öğrencisi 
bulunmaktadır. Açık ve uzaktan eğitim öğrencimizin sayısı da yaklaşık 
107 bin civarındadır.  Açık öğretim dışında lisans ve lisansüstü öğrenci 
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sayılarımızın oranına baktığımızda dörtte bir gibi bir oranı görmekteyiz. Her 
4 öğrenciden ancak 1’i lisansüstü öğrenci.

2015 yılı lisans kontenjanlarımızda azaltmaya gittik. Bu düşüncemiz 
her yıl devam edecek. Amacımız üniversitemizi lisansüstü merkezli eğitim 
veren, ülkemizdeki üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını ve iş dünyasının 
nitelikli insan kaynağını temin eden bir yapıya dönüştürmek.

Lisansüstü öğrencilerimizin hem sayısını hem de nitelikli çalışmalarını 
arttıracağız. Lisansüstü öğrencilerimizi çağın ihtiyaçlarını karşılayıp geleceğin 
ihtiyaçlarını tasarlayabilen;  ülkemizin ve tüm dünyanın sorunlarını bilimsel 
bakış açıları ve geliştirdikleri projeler ile çözecek nitelikte bilim insanları 
olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. 

Bu amaçla doktora öğrencilerimizin artık mutlaka doktora çalışması 
süresince zorunlu olarak en az bir nitelikli bilimsel makale üretmesini 
sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapacağız. Doktora öğrencilerimizin zaten 
eğitimleri süresince bilimsel çalışmalar yaptıklarını, hakemli dergilerde 
makaleler yayımladıklarını, konferanslara katılarak araştırmalarını 
sunduklarını biliyoruz. Biz bu zorunlulukla aslında bir bakış açısı değişikliğini 
yansıtmayı amaçlıyoruz. “Sizin yapacağınız bilimsel araştırmalar önemli, 
hatta olmazsa olmaz” demek istiyoruz. “Siz araştırmalarınızı yapın, biz 
destek olmaya hazırız” demek istiyoruz. 

Girişimci, yenilikçi ve çözüm odaklı bireylerin yetişmesini sağlayacak 
bir bakış açısının öğrencilerimize ve paydaşlarımıza kazandırılması 
eğitim politikamızın ve projelerimizin temelini oluşturuyor. Bu nedenle 
eğitim programlarımızı çağın ve geleceğin gereksinimlerini göz önünde 
bulundurarak yenileyecek ve uluslararası eğitim programlarına uyumlu 
hale getireceğiz. Bu amaçla 2 fakültemizde başlattığımız çalışmalar, diğer 
fakültelerde de devam edecek.

“7+1 Yarıyıl Sistemini Başlattık”

Öğrencilerimizi kendi alanlarındaki bilgilerinin dışında değişen 
teknolojilere uyum gösterebilmek, yükselen sektörlerdeki değişimleri hızlı 
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benimseyebilmek, kendi disiplinlerinin sınırları dışına taşabilmek başarılı 
kılacak. Üniversitemizin sunduğu Çift Anadal ve Yandal gibi programların 
yanı sıra, güçlü akademik kadroları ve mesleki birikimi destekleyecek 
staj imkânları, öğrenciler için önemli bir fırsatı ifade etmekte. Özellikle 
zamanlarını boşa geçirmeden, yapacakları stajlarla edindikleri teorik 
bilgileri pratiğe aktarmaları gerekiyor. Son yarıyıllarında profesyonel 
hayatta uygulama olanakları edinmeleri için okulumuzun imkân sağlaması 
da bu sene tasarladığımız yeni projelerden.

İşte bu doğrultuda üniversitenin sanayi ile entegrasyonu ve kuramın 
uygulama ile etkileşim halinde olması amacıyla Mühendislik Fakültesi ve 
Orman Fakültesi öğrencilerimiz için eğitim siteminde önemli bir değişiklik 
yapıyoruz.  Bu fakültelerimizdeki öğrencilerimizin sektörü daha yakından 
tanımasını sağlamak amacıyla 8 dönemlik eğitimlerinin 1 dönemini 
sanayide geçirmeleri için çalışmalar yürütüyoruz. 7 yarıyıl okulda 1 yarıyıl 
sanayide eğitim alan öğrenci mezun olacak. 

“Çift Dilli Diploma Vereceğiz”

Eğitim veya çalışma hayatlarına yurtdışında devam edecek 
öğrencilerimize diplomalarını çift dilli vererek uluslararası geçerliliği olan 
diplomamızın çevirisinin değil aslının kullanılmasını sağlamak da yeni 
dönem için yürüttüğümüz projelerimizden.

“Her Öğrenci Bir Sosyal Sorumluluk Projesi İle Mezun Olacak”

Üniversitemiz olarak sosyal sorumluluğu amaç edinen, düşünen, 
sosyal sorumluluğun organizasyon şeması, hedefleri, amaçları, stratejik 
planı içine yerleştirmiş ve bunu özellikle takip eden olmak istiyoruz. İstanbul 
Üniversitesinden mezun olan on binlerce öğrenci sosyal sorumluluğu 
yüreğinde hissederek mezun olsun. Her öğrencinin sosyal sorumluluk 
projesi yapmış olarak mezun olmasını istiyoruz. 
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Öğrencilerin transkriptlerinde sosyal sorumluluk alanı olacak. Sosyal 
sorumluluk projelerinde çalışan öğrencilerimizin transkriptlerine katıldığı 
proje yazılacak.

Engelsiz üniversite düşüncesiyle başlattığımız çalışmalar artık gözle 
görülür biçimde ortaya çıkmakta. Engelsiz Bilgi Merkezinde görme engelli 
öğrencilerimizin kullanabilecekleri laboratuvarlar mevcut. Bu olanak 
sayesinde diğer öğrencilerle eşit şekilde ders materyallerine ulaşmaları 
mümkündür.

“Yeni Eğitim Modelleri Arayışları“

Günümüzün gençleri çok yönlü olarak yetişiyor. Y ve Z kuşaklarını 
artık kendi üniversitemizde de görüyoruz. Bu kuşakların web tabanlı birçok 
teknolojik aracı çok kolay biçimde kullandığını biliyoruz. Teknolojinin 
gelişimiyle birlikte eğitim sistemlerinde de ciddi değişimler ortaya çıkmakta. 
Öğrenciler akıllı telefonlar aracılığı ile artık zaman ve mekandan bağımsız 
dersleri izleyebilmekte ve katılabilmekte. Sosyal medya aracılığı ile iletişim 
kuran, kendisiyle ilgili her türlü günlük bilgilere ulaşabilen bu gençler bizim 
öğrencilerimiz. Bu öğrencilerimize bilgiyi nasıl aktaracağımız ve bu bilgiyi nasıl 
sınayabileceğimizin yöntemlerini biz öğretim üyeleri olarak düşünmeliyiz. 

Buradan sizlere de çağrıda bulunmak istiyorum; Bu doğrultuda 
önerileriniz ya da uyguladığınız modeller varsa lütfen bunları bizimle 
paylaşın. Bunları tartışalım ve projelendirelim. Birbirimizden öğreneceğimiz 
çok şey olduğuna inanıyorum. 

“Fakülte Sayımız 22’ye Yükseldi”

İstanbul Üniversitesi’nde İÜ Spor Bilimleri ve İÜ Ulaştırma ve 
Lojistik Fakülteleri 2015 yılı içerisinde kuruldu. Bu yeni 2 fakülte ülkemizin 
önemli ihtiyaçlarını da karşılayacak. Bilimsel gücümüzü sektörel alana 
aktararak ülkemizi daha da ilerilere taşıyacak. Ülkelerin kalkınmasında ve 
uluslararasılaşmasında önemli iki sektör olan spor ve lojistiği akademik 
olarak daha iyi bir biçimde yapılandırıp, ilgili alanlardaki tecrübemizi fakülte 
bünyesinde daha kapsamlı bir şekilde gençlerimize aktaracağız.
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“Kaynak kodları ve tüm yazılım geliştirme hakları kurumumuza ait 
bir ürün olan Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS)’ni Kullanmaya Başladık.”

AKSİS (Akademik Kayıt Sistemi), Öğrenci İşleri Otomasyon Yazılımımız 
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında tüm üniversitemiz birimlerinde devreye 
alınmış ve başarılı bir şekilde kayıt dönemi üniversitemizde tamamlanmıştır. 
AKSİS; kaynak kodları ve tüm yazılım geliştirme hakları kurumumuza ait bir 
üründür. Teknik altyapısı hızlı gelişen ve büyüyen kurumumuzun ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek yapıdadır. Güncel teknoloji ve yöntemler ile geliştirilmiş ve 
geliştirilmeye devam etmektedir. Modüler yapısı ile kurum içinde farklılık 
gösteren birimlerin ihtiyaçlarını çözebilecek bir platform sunmaktadır. AKSİS 
‘in sunmuş olduğu altyapısı EBYS ile daha fazla entegrasyon yapabilme imkanı 
sunarak, kağıtsız üniversiteye doğru adım adım ilerlenmektedir. İlerleyen 
dönemlerde devreye alınacak olan Ek Ders Yönetimi, Mekan Yönetimi, 
Performans Yönetimi, Raporlama ve İş Zekası uygulamaları ile kurumumuzun 
ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir.

“Elektronik Belge ve Doküman Yönetim Sistemi (EBYS)’nin 
Kullanımını Yaygınlaştırıyoruz.”

2014 yılında devreye aldığımız Elektronik Belge ve Doküman 
Yönetim Sistemi ile tüm birimlerimiz arasındaki haberleşme E-İmza 
desteği ile elektronik ortama alınmıştır. Anabilim dalları seviyesine geçiş 
tamamlanmak üzeredir, bir sonraki adım ise her bir mensubumuzun bu 
sistemde kendisi ile ilgili süreçlere katılımı olacaktır. 2015 yılı içerisinde 
yaklaşık 5 Milyon Sayfa içeren 1 Milyon 750 Bin Evrak, sistem üzerinden 
üretilmiş bulunmaktadır. Elektronik haberleşme vasıtasıyla hem zamandan 
hem de kağıt, toner, ulaşım vb. masraflardan tasarruf edilmiştir. Kağıt 
üretimi için 600 Ağaç kesilmekten, 3 milyon ton su ise tüketilmekten 
kurtarılmıştır.

• Nadir Eserler Sayısallaştırma Projesiyle Nadir Eserler 
Kütüphanesi’nin arşivlerinin sayısallaştırılmasına başlanılmış olup, 
kurum içi ve dışına mülkiyet hakları muhafaza edilerek internet 
ortamında yayınlanması ile ilgili projemiz 2016 yılı içerisinde 
kullanıma açılacaktır.
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• Mezun Takip Projesi, akademisyenlerimiz ile birlikte öğrencilerimiz, 
mezunlarımız ve mensuplarımızı ortak bir platformda buluşturmayı 
ve sosyalleşmelerini hedeflemektedir. 2016 yılı içerisinde kullanıma 
açacağız.

• Kurumsal İletişim Projesi ile tek bir hamlede tüm mensuplarımıza 
E-Posta ve SMS kanalları ile erişebilmemizi sağlayacaktır. Kurumsal 
İletişim Projesi neticelendirilmiş bulunmaktadır, merkez dışında 
yer alan birimlerimizde de kullanımına geçilecektir.

“Binalarımızda İnşaat, Yenileme ve Restorasyon Çalışmaları Hızla 
Devam Ediyor”

İstanbul Üniversitesi’nin tarihi binasının büyük bir kısmının 
restorasyon çalışmaları tamamlandı. Rektörlük olarak bu binayI Eylül ayı 
içinde kullanmaya başladık.

Biyoloji binamızda yıkım çalışmaları başladı. Kısa bir süre içinde bu 
binamız çağın gereklerine uygun bir biçimde yeniden yapılacak.

Avcılar Yerleşkemizin ‘Öğrenci Kenti’ hâline gelmesi en önemli 
hedeflerimizden birisi. Mühendislik Fakültesi’nin binası tamamlandı ve 
kullanılmaya başlandı. İşletme Fakültesi’nin yeni binası tamamlamak üzere. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Kuyucu 
Murat Paşa Medresesi binalarının restorasyonları devam ediyor. 

Bütün bu projelerin ve çalışmaların sürdürülmesi göreve 
başladığımızdan beri temel prensibimiz olan değerlerin bir parçası. 

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumu İstanbul Üniversitesi olarak 
hedeflerimize birlikte ulaşmak dileklerimle, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Mahmut AK
Rektör
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