Değerli misafirler,
Üniversitemizin 2016-2017 yeni Akademik yılının açılışına teşrif ederek heyecanımızı bizimle
paylaştığınız için en kalbi teşekkürlerimi, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Değerli misafirler,
Köklü bir eğitim geleneğine sahip İYV tarafından kurulan üniversitemiz, Mehmet Âkif azmi ve
şefkatine; Sabahattin Zaim bilgeliğine sahip, erdemli ve lider gençler yetiştirme
misyonuyla yola çıktı.
Akademik ve fiziki altyapısı ile öne çıkan, mezunları tercih edilen, yayınları başlıca başvuru
kaynağı olan ve üniversitelerimiz arasında ilk yedide yer alan dünyanın önde gelen
üniversiteleriyle rekabet edebilir bir araştırma üniversitesi olmayı başlıca hedef olarak
koyduk.
Kısa zamanda hayata geçirilen Akademik projelerimizle bugün geldiğimiz noktayı Sayın
Rektörümüz biraz önce özetledi.
29 Lisans programının yanında 39 yüksek lisans ve 15 doktora programı ve 11 adet
Araştırma merkezi ile Araştırma ağırlıklı bir üniversite olma yolunda ilk temel adımları attık.
ABD, Kanada, İngiltere, Avusturya, Ürdün, Mısır gibi ülkeler başta olmak üzere dünyanın iyi
üniversitelerinden akademisyenler aramıza katıldı. Başta tarihi hinterlandımız olmak
üzere 40’dan fazla farklı ülkeden 500’e yakın yabancı misafir öğrencimiz oldu.
Dünyada, alanında tanınmış bazı Üniversiteler ile lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde
işbirliği protokolleri yaptık.
Müfredatları özenle hazırlanmış 20’ye yakın özel seçmeli ortak ders havuzuyla, insan ve
toplum bilimlerinden mühendislik ve doğa bilimlerine kadar tüm alanlarda geçmişle geleceği
birleştiren, ezbere değil anlamaya dayalı, sorgulayıcı bir eğitim geleneği oluşturma yolunda
önemli mesafeler kat ettik.
Güçlü uluslararası öğretim kadrosu ve sistem anlayışıyla kurulan Yabancı Diller Okulu
sayesinde artık üniversitemize kaydını yaptıran her öğrenci, istekli olması ve gerektiği gibi
gayret etmesi halinde Osmanlıca’nın yanında mazisiyle ve geleceğiyle irtibatını güçlendirecek
olan en az iki yabancı dil öğrenmiş olarak mezun olacak.

Değerli misafirlerimiz,
Doğa ile iç içe olan güzel kampüsümüzde, yeni fakülte binalarımız, uzaktan gelen
öğrencilerimizin barınma ihtiyacını en güzel şekilde karşılayacak olan toplam 620 kişi
kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurtlarımız, bu yıl hizmete giren, yabancı öğretim üyeleri için
modern misafirhane binaları, Uluslararası Dil Merkezi, Uluslararası İslam Ekonomisi

Uygulama ve Araştırma Merkezi binalarımızla fiziksel altyapımızda ciddi ilerlemeler kaydettik.
Bu yıl merkezi Kütüphane, Yemekhane, Camii, ilave kız öğrenci yurdu binalarının inşaatlarına
başlayacağız inşallah.
Biliyoruz ki üniversiteler, eğitim-öğretimde sadece teorik bilgi yükleyen kurumlar değil,
gerçek hayatla iç içe oldukları oranda başarılı olabilirler. Zira, gelişmiş ülkelerde
üniversitelerle iş dünyası arasında kurulan sinerji, gerek ekonominin gerekse eğitimin
çıtasının yükselmesinde ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu amaçla Kampüsümüzde planlanan
Teknopark ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Teknoloji Transfer ofisimiz kurulmuş
faaliyete geçmiştir. Diğer taraftan üniversitemiz, İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde Anadolu
yakasında kurulmakta olan teknopark da yerini alma çalışmalarını sürdürmektedir.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde çok güzel şeyler olduğunu fark eden feraset sahibi
Anadolu insanı aldığı çok yüksek puanla en iyi üniversitelere gidebilecek evladının kaydını
gönül rahatlığı ile gelip Üniversitemize yaptırmaktadır. Bu yıl ki doluluk oranlarımız ve
kaydolan öğrencilerimizin puanları bunun en güzel ispatıdır.
Rabbime sonsuz şükürler olsun ki önemli ilim erbabı büyüklerimizin yetiştiği bu vakıf toprağı
güzel kampüsümüzde, Mehmet Âkif Ersoy’un dediği gibi ‘Ma’rifet ve Fazilet‘ sahibi ‘Asımın
Nesli’ gençler, yine rahmetle ve özlemle andığımız Sabahattin Zaim Hocamızın
deyimiyle ‘güzel insan’lar yetiştirmek için gerekli altyapıyı oluşturmayı bizlere nasip etti. Bu
konuda katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

Değerli konuklar,
Son yıllarda, ülke olarak tarihi bir değişim ve dönüşüme tanıklık etmekteyiz.
Türkiye’nin tarihi misyonun, kendisine sadece siyasi, askeri ve ekonomik alanda değil aynı
zamanda kültürel alanda da ciddi sorumluluklar yüklediğinin bilincindeyiz. İşte bu sorumluluk
bilinciyle eğitim sistemimizi, yakın coğrafyamız için yükseköğretim alanında çekim merkezine
dönüştürmek için seferber olduk. Buna uygun eğitim sistemi ve kadroları oluşturduk.
Daha önceleri söz verdiğimiz üzere, gençlerimizin uluslararası ilişkiler, dış politika, Avrupa
Birliği, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar vb. alanlara yönelik araştırma ve uygulama merkezleri
kurarak, karar alıcılara yol gösteren ve kamuoyunu aydınlatan çalışmalar yapmaları ve
kendilerini geliştirmeleri için imkânlar sağladık.
Bilgiyi geliştirmeye, eğitimi desteklemeye ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı
hedefleyen uygulamalı ve stratejik araştırmalara ağırlık verdik. Özellikle, yoğun siyasi,
kültürel ve sosyal değişimlere veya değişim beklentilerine tanık olan yakın coğrafyamızdaki
gençlerin yüksek lisans ve doktora çalışmalarına ev sahipliği yapmak için altyapımızı hazır
hale getirdik. Tarihi ve kültürel hinterlandımızda değişimin öncülerini ve yöneticilerini
yetiştirmek için hazırlıklarımızı tamamlayarak kapılarımızı açtık.
Bütün bu güzel gelişmeleri yeterli görmediğimizi ve çıtasını yükselttiğimiz hedeflerimize
ulaşmada daha yapacak çok işimiz olduğunun farkındayız.

Üniversitemizi daha ilerilere taşımak ve “gelişmiş ülkeler” deki ilklere giren üniversitelerle
aynı öğretim kalitesini yakalamış, evrensel standartları haiz, küresel çapta rekabet hazır bir
üniversite ola yolundaki gayretlerimizi devam ettiriyoruz.
Hedefimiz, yeniliklerin ve değişimlerin sadece takipçisi olan ve onları fark edebilen değil,
onları özümseyip hazmederek kendi sistemini sürekli yenileyen ve değişimlere daima açık bir
üniversite olmak.
Eğitim sistemi alanında, disiplinler arası öğrenime açık, kalıplaşmış yapılardan çok sürekli
yenilenen ve ilk ortaya çıkan bilimsel yeni buluşlara şüpheyle değil özgüvenle yaklaşan;
Örnek alınan, yenilikler konusunda ne yaptığı, ne kullandığı konusunda merakla ve
sabırsızlıkla izlenen bir kurum olma yolunda ilerliyoruz.
Son yıllarda dünyada ve özellikle yakın coğrafyamızda yaşananların; Mazlum milletlerin;
vizyonumuzda ve misyonumuzda tarif ettiğimiz basiretli, feraset sahibi, iyi yetişmiş erdemli
ve lider insanlara ne kadar ihtiyacı olduğunu göstermiştir. Bunun bizim sorumluluğumuzu bir
kat daha arttırdığına inanıyoruz.

Sevgili Öğrenciler,
Sizler üniversitemizin kuruluş nedenisiniz. Bütün bu hummalı çalışmalar sizleri, geçmişle
geleceği birleştiren, yerel ile evrenseli harmanlayan, bilgi üreten, sorun çözen, strateji
geliştiren, ezbere değil anlamaya dayalı, düşünmeye ve analize önem veren, sorgulayıcı,
vatanına, milletine ve insanlığa faydalı erdemli bireyler olarak yetiştirmek içindir. Kaydınızı
yaptırdığınız ilk günden itibaren üyesi olduğunuz İZÜ ailesi ve takımındaki görev ve
sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getireceğinize inanıyor, bu kutlu yolculukta sizlere
başarılar diliyorum.

Değerli misafirler,
Bu müessesenin kuruluşundan bugüne kadar desteklerini esirgemeyen başta
Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet
büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Üniversitemizin bugünkü duruma gelmesinde
başta Mütevelli Heyet üyelerimiz, İlim Yayma Vakfımızın Başkanı ve Mütevelli Heyet Üyeleri,
Rektörlerimiz, Akademisyenlerimiz, idari personelimiz olmak üzere katkı sağlayan, emeği
geçen herkese teşekkür ediyor, ahirete intikal eden başta milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve
Prof. Dr. Sabahattin Zaim hocamız olmak üzere büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Yeni Akademik Yılımızın memleketimize, milletimize ve hepimize hayırlı uğurlu olmasını
Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.
Prof. Dr. Ramazan Evren
Mütevelli Heyeti Başkanı

