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Sayın Valim, Değerli Öğretim Üyeleri, Üniversitemizin Kıymetli Mensupları ve Sevgili Öğrenciler,
2019-2020 akademik yılı açılış törenine hepiniz hoş
geldiniz.
Değerli konuklar,
Üniversiteler, eğitim hayatlarına başladıktan bugüne pek çok değişim ve dönüşüm yaşamış olmasına
rağmen özünde bir eğitim yuvası olma gerçeğini daima korumuştur. Günümüzde üniversiteler, kendi içinde oluşturduğu çekirdek ile toplumun dönüşmesine ve
teknolojik olarak gelişmesine imkân tanıyan önemli bir
katalizör haline gelmiş olup; İlerleyen teknolojiyle beraber toplumun yenilikçi dönüşümünde, ana figür olma
yolunda ilerlemektedir.
Değerli Misafirler,
Üniversitemizin 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre; genel doluluk
oranı %99 olmuştur. Doluluk oranları fakültelerimizde
%96 olurken; meslek yüksekokullarımız düzeyindeki
doluluk oranları ise %100’dür.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sıralamasına göre ilk ondan üniversitemizi tercih eden
öğrenci sayısı 2 olurken; bu sayı ilk 200’de 36’ya; ilk
1.000’de ise 140’a yükselmektedir. İlk 1.000’de yer alan
öğrencilerin büyük çoğunluğu, Cerrahpaşa Tıp Fakülte-
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mizin Türkçe ve İngilizce Programlarını tercih ederken,
bir öğrencimiz ise tek sosyal alandaki fakültemiz olan
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesini tercih etmiştir.
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Doluluk Oranları

Birim
Fakülte
MYO
Toplam

Doluluk
Oranı

Yeni
Öğrenci
Sayı

Kayıt
Öğrenci

Toplam
Öğrenci

%96

6.331

14.989

21.320

%100

2.888

7.592

10.480

%99

9.219

22.581

31.800

Bu yıl Lisans ve önlisans düzeyinde toplamda 9.219
yeni öğrenci İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da eğitime başlamıştır. Lisansüstü düzeyde ise geçen yıla göre
%13’lük bir artış ile öğrenci sayımız 5.867’ye yükselmiştir. Üniversitemizin lisansüstü öğrencileri de dahil
toplam öğrenci sayımız yaklaşık 38.000 olmuştur.
Öte yandan uluslararasılaşmayı önemseyen üniversitemiz, bu yıl çok önemli bir değişikliğe giderek
daha önce sadece İstanbul Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci (YÖS) sınavı ile yabancı öğrenci kabul
ederken; Artık dünyaca kabul edilen tüm sınavları envanterine dahil ederek bunları da yabancı öğrenci kabulünde uygulamaya koymuştur. Bu sınavlar: SAT 1,
ACT, ABITUR, French Baccalaureate, Austrian Matura,
IB-GIB, GCEAL ve hatta Çin Halk Cumhuriyeti’nin GAOKAO sınavı da eklenmiştir. Tüm bu yapılan çalışmalar
sonucunda Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları ile önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde üniversitemize
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kabul edilen yabancı uyruklu öğrenci sayıları, %11’lik
artışla bu yıl yaklaşık 2.000’e yükselmiştir.
Öğrencilerimizin ilgisine teşekkür ediyor ve göstermiş olduğunuz büyük başarının sizlere ve üniversitemize katkı sağlamasını temenni ediyorum.
Değerli Misafirler,
Üniversite sanayi işbirliklerinin çoğaltılması ve
efektif bir hale gelmesi yolunda yoğun çalışmalar yapmaktayız. Bu bağlamda üniversitemiz akademisyenlerince ortaya çıkarılan bilginin ürüne dönüştürülerek,
toplumun yararına sunulması yolunda adımlar atılmıştır.
Bunun en güzel örneği tüm aileleri yakından ilgilendiren bir ürün olarak meyvesini vermiştir.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr.
Zeynep Banu Güngör ve Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi
tarafından geliştirilen ve bebeklerin enfeksiyona bağlı
rahatsızlıklarının teşhis edilmesini sağlayacak olan akıllı bebek bezi patentlenerek ticari bir işletmeye üretim
hakkı verilmiştir. Bu ve benzeri ürünlerde Üniversitemiz
patent ortağı olarak pay sahibi olacaktır. Akademisyenlerimizin çalışmalarının sadece teorikte kalmayıp uygulamada da toplumun yararına olacak şekilde ilerlemesi,
en önemli hedeflerimizden birini oluşturmaktadır.
Üniversite-sanayi işbirliğinin perçinlenerek daha da
kuvvetlenmesi yolunda atılan bir diğer adımımız ise Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde disiplinler arası
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Ambalaj Teknolojileri Yüksek Lisans Programını açmak
olmuştur. Yüksek Lisans programımızın bir diğer özelliği ise ambalaj sektör temsilcilerinin öğrencilerimize
burs verecek olmasıdır. Sektör temsilcilerine teşekkür
ediyor; bu tür faaliyetlerin çoğalmasını temenni ediyoruz.
Bu bağlamda bir diğer örnek ise, Veteriner Fakültemizin, mevcut imkanlarını geliştirmek ve toplumun
yararına sunmak adına yürütmüş olduğu çalışmalar
sonucunda, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek fakülte bünyesinde kurulan tesislerde üretilen süt ve süt
ürünlerinin satışı vatandaşlarımıza açılmıştır.
Değerli konuklar,
Moleküler biyoloji, biyokimya, genetik,
elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği
gibi pek çok farklı disiplini bünyesinde harmanlayarak
tıptan tarıma, tarımdan ilaç üretim süreçlerine kadar
pek çok konuda üretim gerçekleştiren biyoteknoloji
ile madde ve malzemelerin moleküler düzeyde üretimini gerçekleştirerek fonksiyonel bir şekilde kullanılması konusunda faaliyet gösteren nanoteknolojiyi
bünyesinde birleştiren Nanoteknoloji ve Bioteknoloji
Enstitüsünün kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Bu
Enstitümüz ile Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz ve Veteriner
fakültemizin disiplinler arası çalışmalarını yürütebilmesi için Hayvan Deneyleri Etik Kurulu kurulmuş olup;
hayvan deneylerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak
Hayvan Deneyleri Laboratuvarımızın Üniversitemizin
Büyükçekmece Yerleşkesinde kurulması ile ilgili çalışmalar da başlamıştır.
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Değerli Konuklar,
Üniversitemiz bünyesinde yer alan akademik birimlerin köklü ve tarihi geçmişine sahip çıkmak adına,
akademik birimlerimizde yürütülen eğitim-öğretim ve
bilimsel çalışmaların tarihsel derinliğini tespit etmek
üzere yapılan çalışmalar sonucunda; Türkiye’de modern tıp eğitiminin başlangıç tarihi olan 1827 Cerrahpaşa Tıp fakültemizin kuruluş tarihi olarak belirlenmiştir.
İstiklal Marşı’mızın kıymetli yazarı Mehmet Akif
Ersoy’un da eğitim gördüğü İstanbul’da hizmete giren
Sivil Veteriner Okulu’nun kuruluş tarihi olan 1889 da
Veteriner Fakültemizin kuruluş tarihi olarak logosunda
yer almıştır.
Değerli misafirler,
Çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin daha yaşanılır
kampüslerde bulunmalarını sağlamak üzere, bir dizi
çalışma da gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Rektörlüğümüzün de bulunduğu Avcılar yerleşkemizin tüm çevre düzenlemesi ve ağaçların bakımı ilgili belediyelerin
desteği ile gerçekleştirilmiştir. Belediyelerimize üniversitemize vermiş oldukları katkı için huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Yerleşkelerimizdeki hayatı canlandırmak için; tüm
çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin faydalanabileceği
banka şubesi, dijital baskı merkezi, kafeteryalar, ve
market yerleşkelerimizde faaliyete başlamıştır.
Saymış olduğum tüm bu yeni imkanların, üniver-
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sitemizin çalışanları ve öğrencileri açısından faydalı ve
hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Değerli Konuklar,
Öğrenci takımlarımız, Üniversitelerarası takım
maçlarında 3 şampiyonluk, 4 ikincilik ve 5 üçüncülük
kazanmıştır. Üniversitelerarası bireysel maçlara katılım gösteren öğrencilerimiz ise; 5 altın, 6 gümüş ve 7
bronz madalya kazanmıştır.
Bizlere yaşattıkları gurur ve sevinç dolayısıyla öğrencilerimize teşekkür ediyor ve spor alanında elde edilen başarıların mimarları olduğuna inandığımız değerli
akademisyenlerimizi de ayrıca tebrik ediyoruz.
Değerli Misafirler,
Üniversitemizin eğitim kalitesini arttırmanın yanında alt yapısının da kuvvetlendirilmesi yönünde adımlar
atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin
altyapısı ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaları sizlerle
paylaşmak istiyorum;
Cerrahpaşa Yerleşkemizde, hastane ve fakülte binalarımızın modern tesisler haline gelebilmesi amacı
ile başlatılan yenilenme çalışmaları tüm hızıyla devam
etmektedir. Bu bağlamda, Cerrahpaşa Yerleşkesi bahçesine 17 yeni çelik konstrüksiyon bina inşa edilmiştir.
Mevcut fakülte binalarının bir kısmı bu yeni binalara aktarılarak Yeni Cerrahpaşa projesi için yer açılmaya
devam etmektedir. Üst Cerrahpaşa’da TOKİ tarafından
yeni projenin ilk etabı başlamıştır. Yeni Cerrahpaşa Tıp
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Fakültesi tamamlandığında hakkettiği modern binalarına kavuşacaktır.
Değerli Konuklar,
Yakın zamanda meydana gelen deprem dolasıyla
üniversitemiz ciddi şekilde etkilenmiştir. Bunun sonucunda Bakırköy Yerleşkemizde bulunan Sağlık Bilimleri
Fakültemiz Büyükçekmece Yerleşkemize; Avcılar Yerleşkesinde bulunan Veteriner Fakültesinin Preklinik ve
Temel Bilimler Bölümleri Büyükçekmece yerleşkesine
ve yine Avcılar Yerleşkesinde bulunan Mühendislik Fakültemiz ise yerleşke içinde bulunan kendisine ait bazı
binalar ile Büyükçekmece Yerleşkesine taşınmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. 20 günlük bir süreç
için Eğitim ve öğretim faaliyetlerine iki fakültemizde
ara verilmiştir.
Yaklaşık 15.000 öğrenci, 1.000 akademik personeli
etkileyen bu durum hızlı bir şekilde üniversitemiz tarafından taşınma süreçleri tamamlanarak eğitim-öğretim
faaliyetleri aksatılmadan devam edilmeye başlanmıştır.
Öte yandan Haseki Yerleşkemizde yer alan Kardiyoloji Enstitümüzün bir binası boşaltılarak kendi içerisinde başka binaya nakledilmiş; aynı şekilde Cerrahpaşa
Yerleşkesinde hasarlı olan çocuk hastalıkları binası boşaltılarak çelik konstrüksiyon binaya nakli gerçekleştirilmiştir.
Yakın zamanda ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde
bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Nöroloji
Kliniği ve Fizik Tedavi Kliniği de yerleşke içerisinde taşınarak Yeni Cerrahpaşa Projesinin başlanmasına ilişkin
süreçler hızlı bir şekilde yürütülmeye çalışılmaktadır.
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Bu süre zarfında, veteriner fakültemize bağlı hayvan
hastanesinin faaliyetlerine ara verilmiştir. Hastanenin
faaliyetlerine başlayabilmesi için geçici konteynır hastane çalışmaları en kısa zamanda tamamlanmak üzere
devam etmektedir.
Avcılar yerleşkesinin, yeniden planlanmasıyla birlikte yeni Veteriner Fakültesi ve hastanesinin, yeni
Mühendislik Fakültesi binaları ve Spor Bilimleri Fakültesinin yeni binalarının yapım çalışmaları ile Bakırköy
yerleşkesinde hasar alan Sağlık Bilimleri Fakültesinin
binasının yeniden inşası ile ilgili ön çalışmalara başlanmıştır.
Değerli Misafirler,
Üniversitelerin, en önemli bileşenlerinden biri olarak değerlendirdiğimiz kütüphane kurulumu ile ilgili
olarak fizibilite çalışmaları başlatılmış olup, kütüphanemizin koleksiyon ve mekân çalışmaları hızlı bir şekilde
yürütülmektedir. Büyükçekmece Yerleşkesinde yer alan
mevcut kütüphane ise çalışma ortamı olarak kullanmak
üzere öğrencilerimizin hizmetine açılmıştır. Ayrıca Avcılar Yerleşkesi Öğrenci Kültür Merkezi binası bünyesinde
yer alan ve “Sosyal Tesisler Göl Lokantası” olarak bilinen alan yeniden düzenlenerek etüt merkezi olarak
öğrencilerimizin hizmetine en kısa sürede sunulacaktır.
Üniversitemiz bünyesinde bulunan hastaneler için;
Hastaneler Genel Direktörlüğümüz tarafından geliştirilen mobil uygulama GooglePlay üzerinden tüm vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Böylece randevu
alma süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi amaç-
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lanmıştır. Uygulamanın Apple Store versiyonu için çalışmalar ise devam etmektedir.
Değerli Misafirler,
Üniversitemiz akademisyenlerince gerçekleştirilen
ve Clarivate Analytics veri tabanlarında yer alan akademik çalışmalara ait geçmiş yayınların ve bu yayınlara yapılan atıfların üniversitemize aktarılması ile ilgili gerekli protokoller imzalanmıştır. Ayrıca, Clarivate
Analytics ile yapılan anlaşmanın bir benzerinin Elsevier
firması ile yapılması için gerekli görüşmeler yürütülmektedir.
Öte yandan, üniversitemiz akademisyenlerinin çalışmalarını finanse etmek üzere Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili çalışmalarımız ise devam etmektedir. Bu
bağlamda, son on yıl da 25 adet SCI/SSCI kapsamında
akademik yayın yapan araştırmacılara verilmekte olan
75.000 TL destek, yılbaşı itibariyle 200.000 TL düzeyine çıkartılacaktır. Ayrıca verilen destek bütçesi kapsamında bursiyer çalıştırılmasına ilişkin düzenlemeler ise
tamamlanmıştır.
Değerli Misafirler,
Üniversitemiz daha temiz bir toplum ve çevre için
kendi payına düşen adımları atmak adına, İstanbul Valiliği ile “Sıfır Atık” projesi kapsamında protokol imzalamıştır. İmzalanan protokol ile üniversitemiz tüm yerleşkelerindeki atıklar yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm
faaliyetleri en üst düzeye çıkarılmıştır. Ayrıca protokol
kapsamında üniversite mensuplarımızın atık konusunda
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bilinçlenmesine yönelik bir dizi seminer düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen tüm faaliyetler sonucunda üniversitemiz bünyesinde ortaya çıkan 25 ton atık geri kazanılmıştır. Tüm mensuplarımıza bu süreçte göstermiş
olduğu özen ve dikkat için teşekkür ediyorum. Çevre
duyarlılığımızın sadece bir protokol ile sınırlı kalmadığını belirtmek isterim. Bunun bir göstergesi olarak açılış
konuşma metnimizi bastırmayarak üniversitemizin web
sayfasında dijital hali yayımlanmıştır.
Üniversitemiz Sıfır Atık projesiyle ortaya çıkardığı
sinerji ile tüm yerleşkelerinin “Yeşil Kampüs” olması ile
ilgili gerekli adımları atmak üzere faaliyetlerini devam
ettirmektedir.
Değerli Konuklar,
Geçtiğimiz bir yıl içinde değerli akademisyenlerimizin gerçekleştirmiş olduğu akademik faaliyetler sonucunda elde ettikleri başarıların nişanesi olarak almış
oldukları ödüller bizleri gururlandırmıştır. Akademisyenlerimizce alınan ödülleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağım.
Türkiye Bilimler Akademisi 2018 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülünü alan sayın Doç. Dr. Ela
Tarakcı’ya; Uluslararası Onkoloji’de Kadın Liderler ve
Mentor Ödülüne layık görülen Prof. Dr. Rejin Kebudi’ye;
“Maden Sektörüne Emek ve Katkılarda Bulunan Akademisyen” ödülüne sahip olan sayın Prof. Dr. Atiye Tuğrul’a; TÜBİTAK 2244 Sanayi-Doktora Programı kapsamında desteklenen projelerden birinin yürütücüsü olan
sayın Prof. Dr. İsmail Boz’a; Erken Kariyer Metodojist
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ödülünü alan sayın Doç. Dr. Selda Seçginli’ye huzurlarınızda teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Elde etmiş oldukları başarıların hepimize ilham
kaynağı olmasını temenni ediyorum.
Öte yandan, üniversitemizce yürütülen iç ve dış
kaynaklı projelerin toplam bütçesinin yüz milyon TL
sınırına yaklaştığını büyük bir mutlulukla söylemek isterim. Ayrıca, 2019 yılı içerisinde başvuru sürecini başlattığımız patent sayısı 44 olup; 27 patentimiz tescillenmiştir.
Değerli konuklar,
Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından 31
Mayıs 2018 tarihinde 11. Araştırma üniversitesi olarak
seçilmiştir. Araştırma Üniversiteleri “Performans İzleme
Endeksi” göstergelerinin sonuçlarına göre üniversitemiz listede bu yıl 12. Sıradan kendisine yer bulmuştur. Ortaya çıkan bu performans hiç şüphesiz değerli
akademisyenlerimizin özverili çalışmaları ile olmuştur.
Gösterdiğiniz gayret ve çaba için teşekkür ediyorum.
Bu itibarla, Üniversitemizin 2020 yılından sonra da
Araştırma Üniversitesi olarak süreçte yer alması ve
Araştırma Üniversitelerine tahsis edilen özel imkânlardan faydalanmaya devam etmesi için gerekli hassasiyeti göstereceğine inancımız tamdır.
Değerli Konuklar,
Üniversitemizce imzalanan iş birliği ve protokollerden bahsedecek olursam;
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TR-TEST Test ve Değerlendirme A. Ş. İle Türkiye’de
üretilip yurt dışına çıkacak ya da yurt dışından Türkiye’ye gelen teknolojik cihazların “siber güvenlik” testlerinin ve etiketlendirilmelerinin yapılması faaliyetleri
yürütülecektir.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile ithalat amaçlı ülkemize gelerek gümrük bölgesinde bekleyen bitki koruma ürünleri ile teknik maddelerin, ithalat iznine esas
kontroller kapsamında ağır metal analizleri üniversitemizce yapılacaktır.
Ayrıca, İngiltere’deki Aston Üniversitesi, Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Asfendiyarov Kazak Ulusal Tıp
Üniversitesi ile ortak müfredat faaliyetleri; doktora
düzeyinde öğrenci değişimi, ortak tez danışmanlıkları,
ortak bilimsel yayın çalışma grupları oluşturulması ve
diğer etkinliklerin gerçekleştirilmesi bağlamında işbirliği protokolleri imzalanmıştır.
2019 yılında 93 üniversite ile öğrenci ve akademisyen hareketliliğini esas alan Erasmus+ anlaşmaları
imzalamıştır. Yapılan anlaşmalar sonucunda, üniversitemize 62 öğrenci kabul edilirken, Erasmus+ hareketliliğinden yararlanan öğrenci sayımız 357 olmuştur.
Değerli Misafirler,
Mühendislik Fakültemizin Kimya Mühendisliği ve
Maden Mühendisliği Bölümleri ile Orman Fakültemizin
Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümleri akredite olarak MÜDEK ve EUR-ACE etiketine sahip durumdadır. Veteriner Fakültemiz ise Avrupa
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Veterinerler Birliği tarafından akredite edilmiştir. Ayrıca, Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin, TEPDAD tarafından
akreditasyon çalışmaları devam etmektedir. Bunun yanında, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde
yer alan Uçak Teknolojisi Programı ise Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü’nden gerekli akreditasyonu alınmıştır.
Gerek genel çerçevede gerekse akademik birimlerimizin özelindeki standart ve kalifikasyonun yaygınlaşması
yolunda çabalarımız ise büyük bir gayretle devam edecektir.
Değerli Misafirler,
Bu yıl gerçekleştirilen TEKNOFEST etkinliğinde üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından
kurulan OTOBİL takımı, “Robotik taksi Binek Otonom
Araçları Yarışı” kategorisinde ikinci olarak üniversitemiz
adına büyük bir başarıya imza atmışlardır.
Öğrencilerimizi ve öğrencilerimize vermiş oldukları katkılar için fakülte yönetimimizi ve projede görevli
akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Elde edilen başarının tüm akademik birimlerimiz için bir örnek olmasını ve başarının yaygınlaşması adına gerekli itici gücü
oluşturmasını temenni ediyorum.
Sevgili Öğrenciler,
Geleceğimizin daha müreffeh ve ülkemizin daha
yaşanılır bir ülke olması yolunda, toplumumuzun sizlere ihtiyacı oldukça fazladır. Ülkemizin geleceği olduğunuzun farkındalığı ile Ulu Önder Atatürk’ün “memleket
için hakiki mefkûre ne ise onu görecek, hedefe yürüye-
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ceksin” sözüyle bahsetmiş olduğu amaç yolunda sağlam adımlarla ilerlemeniz, üniversitemizin ve bizlerin
en önemli görevlerinin başında gelmektedir.
Sizler, emeğin, malzemenin, enerjinin yoğun olduğu bir dünyanın yanında artık bilginin de yoğun olduğu
bir dünyada yaşıyorsunuz. Dünya vatandaşı olmanın
bilinci ile bilgiye sahip olmanın önemini; bilginin yaptığımız işlerin verimliliğine katkısını bilerek kendinizi geliştirmelisiniz.
Değerli Meslektaşlarım, çalışma arkadaşlarım,
Sizlerin vermiş olduğu katkılar ve özverili çalışmalar ile üniversitemiz varlığını sürdürüyor. Sizlerin desteği ve katkısı ile daha ileriye gitmek en iyisini yapmak
üzere yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Değerli Misafirler, Sevgili Öğrenciler,
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılış törenimize
gelerek bizleri onurlandığınız için sizlere çok teşekkür
ediyorum. Hepinizin akademik yılının başarılı, mutlu,
huzurlu ve verimli geçmesini temenni ediyor ve yeni
akademik yılın, öğrencilerimize ve tüm mensuplarımıza
hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi en içten sevgi ve
saygılarımla selamlıyorum.
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