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Sayın Valim, Sayın Kaymakamlarımız, Sayın Belediye Başkanlarımız,
Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım, Vakfımız ve Üniversitemizin Pek Değerli Mütevelli Heyet Üyeleri,
Sayın Hocalarım ve Mesai Arkadaşlarım, Değerli Konuklar, Değerli Velilerimiz, Sevgili Öğrenciler, Basınımızın Kıymetli
Temsilcileri, Hanımefendiler, Beyefendiler,
İnsanlık tarihinde öyle zamanlar vardır ki; güven, sevgi, umut bir anda ortadan kaybolur, ortalık toz duman olur. Gönül
dünyalarını tedirginlik ve endişeler kaplar. Bu bazen bir gece bazen daha uzun geceleri kaplar. Yaşadığımız bu zorlu coğrafya
da tarihin belli dönemlerinde bu tür zor zamanlara tanıklık etmiştir.
Bundan yüzyıl önce doğduğum topraklar olan Çanakkale’de bu asil milletin evlatlarının günler ve geceler süren Şanlı direnişine
bütün dünya tanıklık etti. Çanakkale bu asil milletin ebediyete kadar bu topraklara hâkim olacağının ezanın kıyamete kadar
susturulamayacağı ve bu bayrağın bu topraklarda ebediyete kadar dalgalanacağının tüm dünya âleme ispatıydı. Tam yüzyıl
geçtikten sonra 2016’nın 15 Temmuz gecesi belki de yüzyıl önce Çanakkale’deki uzun gecelerden sonra yüzyıl boyunca
yaşadığımız en uzun ve en zor gecelerden biri oldu. Bu asil millet “ezanın, salanın ve bayrağın bu topraklar için ne anlama
geldiğini bir kez daha dünya âleme gösterdi. Elhamdülillah. Ve öyle oldu ki, 15 Temmuz 2016 yeni Türkiye tarihinin doğum
günü olarak tarihteki yerini aldı.
Demem o ki, Çanakkale bir milenyuma yakın bu coğrafyadaki anlam ve önemimizin yeniden vurgulanması ve tanımlanması
iken, 15 Temmuz Direnişi bu “Asil Milletin” büyük Türkiye idealine layık bir millet olduğunu yeniden bütün dünyaya gösterdi.
Milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç olmadığını kanıtlamak için darbe girişiminin daha ilk saatlerinden itibaren olmak üzere,
Başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanımız’ın çağrısı üzerine bu asil millet 27 gün meydanlarda, sokaklarda demokrasi nöbeti
tutmuş ve bunu da Yenikapı’daki 8 milyon kişinin katıldığı büyük mitingle taçlandırarak, liderinin önderliğinde tüm dünyaya
birlik ve beraberliğinin ve demokrasideki kararlılığının en güzel mesajını vermiştir.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak, darbe girişimine daha ilk andan itibaren tepkimizi koyarak karşı çıktık ve milli
iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadığımızı ifade ettik. Tatil döneminde olmamıza rağmen hocalarımız ve Merhum Akif’in
ifadesiyle ‘Asım’ın nesli’ olacak öğrenci arkadaşlarımız bu hayâsız ve pervasızca kalkışılan taşeron işgal hareketine karşı durarak
yüzümüzü ağarttılar. Ve buradan inanarak tüm yüreğinin derinliğinden hissederek söylüyorum ki; nasıl ‘Çanakkale’de bir ‘darül fünun’ olarak öğrencisi ve hocasıyla cepheye şehadete koşmuşsak’ bugün de ülkemizin bir metrekaresi için cüppemizi
çıkartır, öğrencilerimizin önünde seferber olup seve seve cepheye koşarız. “Vatan, uğrunda ölen varsa vatandır”. Bu milletin
kodlarında şehitliğin, ölümsüzlüğün bilinci vardır. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz
ediyorum. Gazilerimize de acil şifalar dileyerek saygı ve minnetlerimizi sunuyorum.
Siz pek muhterem hazirunu, İZÜ’nün 6. akademik yılında hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz! Şeref verdiniz.

Değerli Misafirler, Sevgili Öğrenciler,
Bugün İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin 6. Akademik Yılının açılışını gerçekleştiriyoruz. Farklı bir başlangıç oldu ama
beni çok iyi anladığınızdan eminim. Anlayışınız için müteşekkirim. Bu anlamlı günümüzü bizlere bahşeden Cenabı Allah’a hamd
ediyor, açılış programımıza katılan siz değerli misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum.
Geçen akademik yılımızı başarıyla tamamladık ve ikinci mezunlarımızı verdik. 434 mezunumuz arkadaşımızı şimdi hayat
sahnesindeki yeni rollerine hazırladık ve yolcu ettik.
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Bugün yeniden bir “vira bismillah ve merhaba” diyor ve önceki kazanımlarımızla beraber yeni hedeflere yeni umut ve
heyecanla birlikte giriyoruz.
6. Akademik yılımızda, üniversitemizi tercih ederek aramıza katılan 1800 yeni öğrenci arkadaşlarıma birlikte yürüyeceğimiz bu
yolda başarılar diliyor, tercihlerinden dolayı teşekkür ediyor, büyük İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ailesine hoş geldiniz
diyorum. Ayrıca yine bu yıl lisansüstü eğitim alacak öğrenci arkadaşlarıma da “ilim, irfan ve hikmet yuvasına hoş geldiniz”
diyorum.

Değerli Misafirler,
Biz 6. Yılında olan yeni bir üniversiteyiz. Ancak, İlim Yayma Vakfımız’ın ‘ilim ve irfan yolundaki birikimi’ başta olmak üzere
Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebinin yüzyıldan uzun tarihsel birikimine yaslanarak istikbale yürüyoruz. Bundan dolayıdır ki bu
kadar kısa süre içinde bu tarihi ve geniş külliyede 8 fakülte, 10 araştırma merkezi, 2 enstitü, 5000’e yakın lisans ve 2000’e yakın
lisansüstü, toplamda 7000’lere yaklaşan öğrencisi ile kısa zamanda gerçek anlamda bir vakıf üniversitesi ortaya çıktı, sonsuz
hamd-ü senalar olsun.
2016-2017 akademik yılında üniversitemiz, vakıf üniversiteleri arasında kontenjan ve tercih noktasında %100’lük bir başarı
elde ederek YÖK’ün de sıralamasında birinci sırada yer almıştır. Bu yıl 29 lisans 62 lisansüstü programımızla siz değerli
öğrencilerimize hizmet vereceğiz. İftiharla söylemeliyim ki, bu öğrenci sayısı ve program artışı ile beraber en önemli başarımız
hemen hemen tüm bölümlerde ortaya çıkan puan artışıdır. Öğrencilerimizin %90’ı ilk 200.000, %60’ı da ilk 100.000’den
aramıza katılmıştır. Yani bu demek oluyor ki sınava giren 2 milyon civarındaki öğrencilerden bizi tercih edip yerleşen
öğrencilerimizin %90’ı ilk %10’dan, yeni bölümlerde aramıza katılan tüm yeni öğrencilerimizin yarıdan fazlası da ilk %5’den
gelmişlerdir. Bu bir vakıf üniversitesi için bu kadar kısa sürede gerçekten önemli bir başarıdır. Bunu lütfeden rabbimize sonsuz
şükürler olsun. Bizi her zaman destekleyen başta valiliğimiz, kaymakamlığımız, belediyelerimiz (Büyükşehir ve Küçükçekmece),
vakfımız ve üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanlarımız ve üyelerimiz, tüm paydaşlarımız ve tabi ki siz değerli veli ve
öğrencilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu bağlamda üniversitemizin fiziki ve bina ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında Mütevelli Heyetimiz başta olmak üzere Hayat
Kimya A.Ş. -özelde Yahya Kiğılı Beyefendi’ye-, Diller Okulu için, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Merkezi için Albaraka
Türk ve Kuveyt Türk yetkililerine teşekkür ediyoruz.

Sevgili Gençler,
Erasmus ve ikili anlaşma fırsatlarını mutlaka kullanın. Şimdiden derslerde ve dilde başarılı olanlara öncelik tanıyoruz.
Uluslararası çalışmalarını geliştirmek amacıyla, üniversitemizin ve öğrencilerimizin geleceği adına değerli çalışmalara imza
atıyoruz.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Erasmus programına 2012 yılında katıldı. Erasmus programı, hem öğrenci hem de
personel değişimini kapsamaktadır. Program yurtdışında eğitiminin yanında farklı tarih ve kültürdeki ülkelerde yaşam
deneyimi için iyi bir fırsat tanımaktadır. Başka bir ülkede ve kültürde tecrübe sahibi olmak dünyayı daha iyi anlamamızı
sağlamak için, Erasmus öğrenci değişimi programı kapsamında 26 farklı ülkeden 45 üniversite ile yürüttüğümüz program ile
geçen yıl 25 öğrenci ve 10 personel gönderdik. Bu sayının artırılması için çalışmalarımız tüm hızla devam etmektedir.
2016 Mart ayında ise Amerika Birleşik Devletleri’nde, Washington, Michigan ve Chicago eyaletlerinde bir dizi toplantı
gerçekleştirdik. Ülkenin 8 önemli üniversitesiyle birebir görüşmeler yaparak, öğrencilerimizin üniversite eğitimlerinin yanında
Amerika deneyimi yaşamaları için bir dizi anlaşma yaptık.
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ABD’de 60 üniversitede dil kursu eğitimi veren ELS isimli kurum ile yapılan anlaşma sonucunda, İZÜ öğrencilerine özel olarak
eğitim ücretlerinde indirim yapılması sağlandı. Öncelikli olarak Mary Washington Üniversitesi bünyesindeki İngilizce dil kursları
için kayıtlar başladı.
Geçtiğimiz yıl anlaşma imzaladığımız Mary Washington Üniversitesi’nin Eğitim ve İşletme Fakülteleri dekanlarıyla bir araya
gelerek, üniversiteler arasındaki işbirliğini genişlettik ve geçtiğimiz yıldan bu yana görüşülen iki diplomalı program için
mutabakat sağladık. İşletme ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencilerimiz yeterli TOEFL ya da
IELTS puanlarını alarak, kayıtlı oldukları lisans programlarının dördüncü sınıfını indirimli olarak Mary Washington
Üniversitesi’nde okuyabilecek ve isterlerse sonrasında bir yıl daha okuyarak Mary Washington Üniversitesi’nden yüksek lisans
diploması alabilecekler. Anlaşma sağlanan 3+2 program ile isteyen tüm öğrencilerimiz, lisans eğitiminin ilk 3 yılını İZÜ’de
tamamlayıp, iki yıllık eğitim için Mary Washington Üniversitesi’ne gidecek. 3+2 programını tamamlayan tüm öğrenciler,
İZÜ’den lisans, Mary Washington Üniversitesi’nden ise yüksek lisans ile mezun olacak. Öğrenciler, 5 yıllık eğitim sonunda
Türkiye’den lisans, Amerika’dan yüksek lisans diploması edinecekler. Mary Washington Üniversitesi’ne dil kursuna giden
öğrencilerimiz ayrıca bu üniversitenin yaz okulundan kredili ders de alabileceklerdir.

Değerli Misafirler,
Hâlihazırda eğitim veren bölümlerimiz için üniversite - sanayi işbirliğinin kurulması da bizim için ayrı bir önem taşıyor. Stratejik
hedeflere ulaşabilmenin en önemli unsurlarından biri olan, üniversitemizin ve beşeri sermayenin bir araya gelebilmesi için de
TTO ve Kariyer Merkezimiz ile sadece eğitim vermiyoruz, iş dünyası ile de köprüler kuruyoruz. Dolayısıyla teorinin yanı sıra
verdiğimiz uygulama, eğitimleri ve staj olanakları da sağlamaktadır.
Bu anlamda desteklediğimiz projeye dayalı araştırmaların yanı sıra, imzalanan işbirlikleri ile pek çok öğrencimize Türkiye'nin
önde gelen firmalarında staj yapma imkânı sağlıyoruz.
Unutulmamalıdır ki, her şeyin bir amacı olduğu gibi eğitimin de bir amacı vardır. Biz bu amacı; medeniyetimizin değerleri ile
buluşturan, bilim üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı, geleceği şekillendiren, erdemli ve lider insanlar yetiştirmek olarak
belirledik.
Okulumuza adım atan her öğrenci arkadaşımla, akademik ve idari personelimizle bu amaç için birlikte çalışacağız.

Değerli Misafirler,
Doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanımı, yeni keşif ve icatların yaygınlaştırılmasının akademik personelin
performansından geçtiğini bilerek desteğimizi çoğaltacağız.
Kurumsallaşma için altyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile tüm yazışmalar şeffaf
ve hesap verilebilir halde olacağından üniversitemizin kimliğine olumlu katkı sağlayacaktır.
EBYS’nin özellikleri arasında, elektronik imzanın da işlerlik kazanması işlerin daha hızlı ilerlemesine imkân sağlayacaktır. Ayrıca
üniversitemiz, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesi’ni Şubat 2016 itibariyle TSE denetimlerinden başarıyla
geçerek almıştır.
Bu standarda ilave olarak önümüzdeki yıllarda ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 17025 Laboratuvar
Akreditasyon Belgesi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Belgesi alınması planlanmaktadır ve gereken çalışmalar başlatılmıştır.
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Değerli Misafirler, Sevgili Gençler,
Üniversitemizde 23 öğrenci kulübü ve çeşitli öğrenci platformları bulunuyor. Kulüplerimiz ve öğrenci topluluklarımız, akademik
eğitimin yanı sıra kültür sanat ve spor etkinliklerinde fevkalade önemli çalışmalara imza attılar. Söyleşi, gezi, çalışma atölyeleri,
sergi ve münevver ziyaretleri başta olmak üzere birçok faaliyet kendilerini ve hayatı anlamlandırma adına çok önemliydi.
Çalışkan, milletini ve vatanını seven entelektüel öğrenciler yetiştirmek için öğrenci faaliyetlerini daima destekliyoruz.
Spor alanında 9 branşta faaliyet gösteriyor ve her geçen gün yeni sporcu adaylarımızı yetiştiriyoruz. Bu noktada geçen yıl
üniversitelerarası futbol 2. liginde şampiyon olarak 1. lige yükselen futbol takımımız ile okçulukta Türkiye şampiyonasında
bayanlarda takım halinde üçüncü olan bayan okçuluk takımızı ve farklı şampiyonlarda çeşitli derecelere imza atan tüm okçuluk
takımımızı tebrik ediyorum.

Değerli Konuklar,
Bu yıl bizler için yatırım yılı oldu. Bu yatırımlar artarak devam edecek. Temelini attığımız kütüphane ve cami müjdesini de
sizlerle paylaşmak istiyorum. 10 bin metrekarelik bir alanda 1 milyon kitap kapasiteli kütüphanemiz İstanbul’un en büyük
kütüphanelerinden biri olacak. Yine temelini attığımız camimiz de okulumuzun önemli bir ihtiyacını giderecektir.

Değerli Hocalarım,
Sizler gerçekten bizler için, öğrencilerimiz için ve insanlık için çok değerlisiniz. Bugün yeni bir döneme giriyoruz. Şimdiye
kadar defaatle vurguladım; bir kez de sizlerin adına burada vurgulamak isterim ki, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,
eğitimde, araştırmada ve topluma ve insanlığa hizmette öncü bir üniversite olacaktır. Bunda siz hocalarımız, en önemli rolü
oynayacaktır. Türkiye’de çok üniversite var ama burası bilgiyi aktaran değil, bilgi üreten büyük Türkiye’nin büyük ve öncü
birkaç üniversitesinden biri olacaktır. Bize bu konuda önemli görevler düşmekte ve bizden önemli gayretler beklenmektedir.

Sözlerimi, sevgili öğrencilerimize seslenerek tamamlamak istiyorum.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ni tercih ederek önemli bir adım attınız. Tarihî ve yemyeşil 100 yılı aşkın bir külliye ve bu
kampüs içinde yapacağınız tek şey var: birbirinden kıymetli hocalarınızın kıymetini bilin ve o bilgilere talip olduğunuzu ispat
edin. Zamanınızı iyi planlayın. Metodolojiyi, usulü iyi öğrenin ve çok çalışın! İyi bir planlama ile ders dışındaki faaliyetlere de
zaman ayırarak Üniversitenin sadece dersten ibaret olmadığını 24 saati kuşatan bir hayat olduğunu keşfedin.
Böylece buradan mezun olduğunuzda, ‘domuza karşı aslan, yılana karşı kartal, baykuşa karşı hüthüt, kargaya karşı bülbül’
olacaksınız ve dünyaya, eşyaya, her şeye anlamını yeniden siz getireceksiniz.
Üniversitemizin 6. akademik yılının ülkemiz ve tüm dünya için güzellikler getirmesini diler, burada eğitim aldığınız yılların en
güzel ve verimli bir şekilde geçmesini temenni ederim. Tüm misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür eder, en içten
muhabbet ve en derinden hürmetlerimiz arz ederim.

Prof. Dr. Mehmet Bulut
Rektör
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