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Mütevelli Heyetimizin Sayın Başkanı,  Sayın Üyeleri, 
Saygıdeğer Konuklar,  
Basınımızın Sayın Temsilcileri, 
Değerli Mensuplarımız, 
Sevgili Öğrenciler, 
 
Atılım Üniversitesi’nin 2014-2015 akademik yılı açılış törenine hoş geldiniz.  
Konuşmamın başında, Üniversitemizde görev alan yeni akademik ve idari personelimize 
ve bu sene Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimize de ayrıca aramıza, Atılım aile-
sine,  hoş geldiniz diyorum. 
 
Bu akademik yılın açılış töreni de son 3 yılınki gibi, (yani 2011-2012, 2012-2013 ve 
2013-2014 akademik yıllarımız gibi) bizim için ayrı bir öneme sahip, çünkü 20.kuruluş 
yılımıza doğru yol alıyoruz.   
 
Aslında, bizim için her yılın ayrı önemi vardır ve Atılım Üniversitesi’nin gelişmesi, per-
formansı   her yıl değerlendirilmektedir.  
 
Öte yandan kurumların stratejik planları ve geriye dönük değerlendirmeleri genellikle 
beşer yıllık dönemler ele alınarak yapılır. Bu nedenle 20.yılımızı kutlayacağımız 2016-
2017 akademik yılında geriye dönüp baktığımızda geçen 20 yılın değerlendirmesi ya-
nında,  son beş yıllık dilimdeki performansımızı  da değerlendireceğiz. 
Bu nedenle, akademik ve idari personeliyle, mezunlarıyla, öğrencisiyle tüm Atılım aile-
sini “Atılım’ın Yarını”nı düşünmeye, fikir üretmeye ve önerilerde bulunmaya davet edi-
yorum.  
 
Sayın Konuklar, 
 
Yakın geleceğe dönük hedeflerimizden söz etmeden önce bazı genel tesbitlerde bu-
lunmak istiyorum.  
 
Şu bir gerçek ki, ülkelerin kalkınması ancak eğitimle mümkündür. Eğitim, bilim ve tek-
nolojide gelişmenin, uluslararası rekabette başarının anahtarıdır. Bu nedenle, her aka-
demik yıl açılışında dile getirdiğim gibi, yükseköğretim başta olmak üzere  her düzeyde 
var olan eğitim ile ilgili sorunlar Ülkemizin öncelikle çözülmesi gereken sorunlarının ba-
şında gelmektedir. 
 
Öte yandan,  Ülkemizde ve dünyada,  üniversitelerin çağımızın gereklerine uygun  
eğitimi  sağlayıp sağlayamadıkları  ciddi bir tartışma konusudur. Üniversiteler  20. 
yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan hakim görüşle birlikte "nitelikli  insan" yetiştirme 
ve onları  piyasa şartlarına hazırlama misyonunun ağırlık kazanmasıyla birlikte "akade-
mik" misyonlarının çoğunu arzu edilen düzeyde sunamaz  hale gelme riskiyle 
karşılaşmıştır.  
 
Üniversitelerin,  bir yandan çağın gerekliliklerini karşılamak, bir yandan araştırmaya ve 
bilimsel gelişime destek olmak, öte yandan sorgulayan, özgürlükçü ve küresel gerçek-
likleri   iyi okuyan güçlü bireyler yetiştirme  işini  de iyi yapan bir kurum  olmaları  ger-
ekmektedir.  
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Atılım Üniversitesi olarak biz bu gerçekten hareketle  üniversitelerin asli görevleri olan 
eğitim-öğretim ve araştırma yapmaları yanında son 4-5 yıldır, çok özel öğrenci odaklı 
programlara da önem veriyoruz.  
 
Bu öğrenci odaklı programlardan kısaca bahsetmek istiyorum. 
 
Bunlardan ilki, 2011-2012 akademik yılında başlattığımız, “Hayata Atılım Projesi” adı 
altında yürütülen ve öğrencilerimizde akademik görüşü ve bakış açısını geliştireceğine 
inandığımız özel programdır. 
 
Konferanslar ve özel sunumlardan oluşan bu programda öğrencilerimizin dünyadaki  
son gelişmeleri,  güncel bakış açılarından ve yönlendirmelerden  öte  derinlikli  
yorumlarla  ve  bilgilerle takip edebilmesi, aydınlanması ve "dünyayı okuyan" bireyler 
haline gelmesi amaçlanmaktadır.  
 
Bu programla öğrencilerimizin önüne  3 ayrı dalda yeni içerik sunulmaktadır: 
     1. Dünyayı okumak 
2. Başarılı olmak 
3. Güzel yaşamak 
 
Üniversiteler, 21. yüzyılda daha fazla bilgi sunarak öğrencilerini  hayata hazırlaya-
mazlar. 
 
Bilgi artik her yerde!  
 
Araştırma olanakları dışında öğrencimize sunabileceğimiz en büyük fırsat, dünyayı 
doğru okumanın yolunu onlara göstermektir.  
 
Gerisi de mutlaka onların ilgisi ve çabasıyla  tamamlanacaktır. 
Hayata Atılım Programı kapsamında bugüne kadar; 
 
- İlber Ortaylı 
- Metin Akpınar 
- Müjdat Gezen 
- Ertuğrul Özkök 
- Fügen Ok 
- Zehra Güngör 
- Sait Yazıcıoğlu 
- Metin Tekin 
- Acar Baltaş 
- Fatih Portakal 
- Aziz Kedi 
- Özgür Aksuna 
 
gibi toplumda başarıları ile temayüz etmiş  
 
.bilim insanlarını 
.iş adamlarını/iş kadınlarını 
.diplomatları 
.siyasetçileri 
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.sanatçıları 

.sporcuları 

.medya mensuplarını 
konuk ettik. 
 
Konuklar öğrencilerimize “hayat dersleri” verdiler. 
 
İkinci olarak, “Lap” diye isimlendirdiğimiz “lisans araştırma projeleri” programına  
değinmek isterim.  
 
 
Yine öğrenci odaklı olan bu programda  lisans seviyesindeki öğrencilerimize eğitimleri-
nin  ilk yıllarından  itibaren araştırma yapma yeteneği ve merakını aşılamak amaçlan-
mış ve öğrencilerin   ilk yıllarda hocalarıyla birlikte ve takımlar halinde çalışmalarına 
olanak sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. 
 
Her yıl çok sayıda  öğrencinin yararlanmasını hedeflediğimiz bu programda öğrencilerin 
çalışacağı orijinal araştırma projeleri için öğretim elemanlarına ve gerekli  niteliklere 
sahip  öğrencilere de maddi destek sağlanmaktadır.  
 
Bu projeler bir akademik yıl boyunca devam etmekte, sonunda öğrencilerden bir ürün, 
süreç veya sistem ortaya çıkarmaları istenmektedir.  Ürünlerini  ise yıl sonunda üniver-
site topluluğuna bir konferans ortamında sunmaları beklenmektedir. 
 
Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki, geçtiğimiz akademik yıllarda yürütülen  Lap pro-
jeleri sayısı 67’yi bulmuş olup bu yıl da 18 proje önerilmiştir. (toplam bütçe: 545 000.-
tl) 
Üçüncü program, geçtiğimiz akademik yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz “Atılım’ın 
İz Bırakan  50 Öğrencisi” programı olup öğrencilerimizin  derslerdeki başarılarına ek 
olarak,  üniversitedeki eğitimleri sırasında üniversiteye ve topluma hizmet veren, kültü-
rel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde üstünlük gösteren, liderlik, girişimcilik ve araştırma 
yapma yetenekleri olan öğrencileri ödüllendirmek ve onların başarılarını teşvik etmek 
ve kutlamak amacıyla geliştirilmiştir. 
 
Bu program akademik yıl sonunda yapılan ve iz bırakan öğrencilerimizin ailelerinin de 
katıldığı bir ödül töreniyle sonuçlandırılmaktadır. 
 
Dördüncü öğrenci odaklı programın adı “Başarıyı  Paylaşım  Programı “ olup   2011-
2012   akademik yılında  başlatılmıştır.  
 
Bilindiği   gibi   Üniversitemiz  ÖSYM  bursları  dışında genel not ortalaması  3.00 ve 
üzeri  olan  öğrencilere  başarı  bursu vermektedir.  
 
Başarı  bursu alan öğrencilerimiz için başlatılan bu  programda geleceğin liderlerini 
yetiştirmek amaçlanmaktadır.  
 
Bu program kapsamında, burslu öğrencilerimize   kampüste  istedikleri  akademik ve 
idari birimlerde haftada beş saate kadar çalışma olanağı  sağlanmaktadır. 
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Sayın konuklar, 
 
Atılım Üniversitesi kurulduğundan beri kaliteli eğitim  konusunda hassas davranarak 
kendine bir yol çizdi. Uygulamalı   eğitime (laboratuvarda eğitim, staj), az önce değin-
diğim öğrenci odaklı projelere önem verdi. Akademik kadrosunu nitelikli, donanımlı öğ-
retim elemanları ile güçlendirdi. Bilimsel yayınlarda en üstlerde olmaya gayret etti. 
Şimdi bu çabalarımızın karşılığını almaktayız.  
Şöyle ki; 

çeşitli ulusal ve uluslararası üniversite sıralamalarında üst sıralarda yer alıyoruz. 
Örneğin,  
Webometrıcs sıralamasında;  
2014 ocak ve temmuz aylarındaki sıralamada vakıf üniversiteleri arasında 8. (7)sırada  
Türk üniversiteleri arasında 40.(47) ve 45.(35) sıralarda yer almaktadır. 
 
Dünya sıralamasında ise 2170.(2023) ve 1944.(1874) sıralarda bulunmaktadır.  
 
- Scımago sıralamasında, 3 ana başlık altında yer alan (araştırma, yenilikçilik ve web 
görünürlüğü olmak üzere) 13 ayrı sıralamada vakıf üniversiteleri arasında 3. lükten 9. 
luğa kadar değişen,  
 
Devlet+vakıf üniversiteleri arasında ise 3. lükten 54. lüğe kadar değişen  sıralarda yer 
almıştır.  Dünya sıralamasındaki yerimiz ise yine alt başlıklarda bir hayli değişkenlik 
göstermektedir(151.likten  [bilimsel liderlik ve mükemmellik], 2382.liğe kadar [yenilikçi  
bilgi] değişen) olmuştur. 
  
-Urap’ın dünya sıralamalarında Türk üniversitelerinin yeri sıralamasında 2014 yılında 
devlet+vakıf  üniversiteleri arasında 64., vakıf üniversitelerini  esas alan sıralamasında 
9. sırada yer alırken, dünya üniversiteleri sıralamasında ise alanlara bağlı olarak 20 
alanın 5’inde ilk 1000 içinde yer almıştır. 
  
Özetlemek gerekirse Atılım Üniversitesi; 
-Türkiye’deki 72 vakıf üniversitesi arasında ilk 10 içinde, 
-Türkiye üniversiteleri(devlet+vakıf=176) arasında ilk üçte bir’de, 
-Dünya üniversiteleri arasında(yaklaşık 20 000 üniversite) ise ilk %10 içinde  
yer almaktadır. 
 
Diğer taraftan, son 3 yıldır üniversiteler yeni bir sistem ile değerlendirilmeye başlan-
mıştır. “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite  Indeksi” olarak adlandırılan bu sistemi Bilim 
Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı Tübitak’la birlikte geliştirmiştir. Bu sistem en yüksek 
puan alan 50 üniversiteyi sıralamaya tabi tutmaktadır. 
 
Atılım üniversitesi 2012, 2013 2014 yıllarında bu indekse girmiş ve sırasıyla 50 üniver-
site içinde, her yıl birkaç basamak tırmanarak, 26.  20. ve 17.sırada yer almıştır.  
Listedeki vakıf üniversiteleri arasında ise yine sırasıyla 9. 8. ve 6. sırada yer almıştır. 
 
Üniversitemizin gerek ülke gerekse de dünya sıralamalarındaki  başarısı büyük ölçüde 
öğretim elemanlarımızın  genelde bilimsel çalışmaları, araştırmaları,  özelde ise ulusla-
rarası indeksli dergilerde yaptıkları  yayınlarla  ilgilidir. 
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Büyük bir memnuniyetle söylemek isterim ki geçtiğimiz akademik yılda öğretim ele-
manlarımız Tübitak’tan 10, Kosgeb’den 1, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 1 
(santez) yeni araştırma projesi almışlardır. 
 
Yine bir öğretim üyemiz SSM’nin desteklediği “Havacılık Malzemeleri ve Kontrol Tahrik 
Sistemi Teknolojileri projelerinden (7 adet) birini alarak Üniversitemiz için bir prestij 
vesilesi olmuştur. 
 
Ayrıca, hocalarımız toplam 44 adet sanayi-sektör destekli danışmanlık hizmeti vermiş-
lerdir. 
 
Bu projeleri alan hocalarımızı kutlarım.  
 

Akademik personelimizin  2013 yılı indeksli dergilerdeki yayınlarına da değinmek 
isterim: 
 
Akademik personelimizce 2013 yılında indeksli dergilerde 173’ü tam makale olmak 
üzere toplam 196 yayın yapılmıştır. Matematik bölümümüz öğretim elemanları bu 
yayınlardan 76’sını yaparak en önemli katkıyı sağlamıştır.  Fizik grubu hocalarımız ise 
24 yayınla,  Endüstri,  Bilgisayar ve Kimya Mühendisliği bölümleri öğretim eleman-
larımız  ise 10’dan fazla yayınla   matematik bölümümüzü takip etmişlerdir. 
 
Bu yayınları gerçekleştiren 72 mensubumuza  az sonra yayın ödülleri verilecektir. Aka-
demisyenlerimizi ve öğrencimizi yürekten kutluyor başarılarının devamını diliyorum. 
 
Diğer taraftan, bu yayınların gerçekleşmesinde “Akademik Yazım Danışma Merke-
zi”mizin sağladığı desteğin önemine vurgu yapmak isterim. 
 
Araştırma yapmayan bir yükseköğretim kurumunun üniversite olamayacağına ve araş-
tırmanın öğrenci eğitimine olan katkısına inanan Üniversitemiz, araştırmayı aynı za-
manda eğitim kalitemizi yükseltmek, araştırma yapmayı bilen ve seven, yaratıcı, giri-
şimci ve topluma yararlı gençler yetiştirmek için bir araç olarak kullanmayı amaçlamak-
tadır. Bunun için de Üniversitemiz araştırma sevgi ve yeteneğini öğrencilerimize ilk yıl-
larda  aşılama gayreti içindedir. Lap programı bunun en anlamlı ifadesidir.  

Üniversitelerin performansını ölçen göstergelerden biri de mezunlarının istihdam 
yüzdesidir. Atılım Üniversitesi olarak yaptığımız çalışmada daha önce %92 olan istih-
dam oranımız 1 puan artarak %93’e yükselmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayın Konuklar, Sevgili Öğrenciler, 
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2014-2015 akademik yılında gerçekleştirecegimiz çalışmalar ana başlıklar halinde şun-
lar olacaktır: 
 
1- Dış destekli yeni araştırma projeleri almak için yoğun çaba sarfetmek (Tübitak, DPT, 
AB Projeleri, Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Projeleri) 
 
2-Sanayi ile daha sıkı işbirliği yapmak, 
    Tekmer’in  faaliyetlerini artırmak  
 
3-Tübitak’ın TTO desteğini alarak girişimci    ve yenilikçi üniversite olma hedefinde 
önemli adımlar atmak. 
 
Bu yönde halen 2 önemli adım atılmış bulunmaktadır: 
 
I. Atılım Üniversitesi, Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şir-
ketine ortak olmuştur. 
 
II. Başta; 
   ˃Bilimsel ve teknolojik bilgiye ulaşmaya    aracılık etmek, 
   ˃Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, 
   ˃Teknoloji transferine yardımcı olmak, 
   ˃Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği   desteklemek ve bu amaçla; 
 
Fikri mülkiyet haklarının   değerlendirilmesi, korunması ve ticarileştirilmesine destek 
olmak, ticarileştirmek, olmak üzere çok amaçlı “Atılım İnovatif Teknoloji Geliştirme Ya-
tırım ve Pazarlama Anonim Şirketi” kurulmuştur. 
     
4-Daha çok yayın yapmak (200 indeksli full makale) ve buna bağlı olarak üniversite 
sıralamalarında daha üst basamaklara (dünya sıralamalarında ilk 1000’e girmek) yük-
selmek 
 
4-Yeni doktora programları açmak (İngilizce İşletme, Yazılım Mühendisliği, Kimya Mü-
hendisliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çeviribilim) 
 
5-Uzaktan eğitimi açılacak yeni programlarla ve örgün eğitime sağlanan destekle yay-
gınlaştırmak, Türkçe ve Tarih derslerinde başlattığımız karma eğitim modelini yaygın-
laştırmak 
 
6-Kurumsallaşma çalışmalarına devam  etmek (Elektronik Belge Yönetim Sistemi vb.) 
 
7-Mühendislik Fakültesinde İnşaat Mühendisliği programı ile başlayıp, geçtiğimiz aka-
demik yılda Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik ve Endüstri Mühendisliği programla-
rının aldıkları MÜDEK  akreditasyonunu diğer bölümler için de sağlamak üzere yeni 
başvuruları yapmak. 
  
Programlarımızın akreditasyon çalışmalarını Mühendislik Fakültemiz dışındaki diğer bi-
rimlerimiz için yaygınlaştırmak, bu kapsamda Fen Edebiyat Fakültemiz programları için 
başlatılan çalışmaları tamamlamak. 
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8-Akademik birimlerimizin mekan ve yeni laboratuvar ihtiyaçlarını gidermek (Hazırlık 
Okulu ve GSTM Fakültesi binaları) 
 
9-Öğrencilerimize kampusumuzda yeni sosyal imkanlar sunmak 
 
10-Kampusumuzu yeni çevre düzenlemesiyle güzelleştirmek  
 
11- Başlatılan açık ders malzemeleri programındaki ders sayısını artırmak 
 
Sevgili Öğrenciler,  
 
Atılım Üniversitesi misyonu, vizyonu, ilke ve değerleri doğrultusunda kaliteli, dünya 
standartlarında ve ciddi bir eğitim sunma konusunda kararlıdır, tavizsizdir. Bu nedenle, 
başarılı olmak için çok ve düzenli çalışmak zorundasınız. 
 
Ancak, mesleki gelişiminizle birlikte sosyal ve kültürel gelişiminizin de önemli olduğunu 
unutmayın ve size bunu sağlayacak Üniversitemiz olanaklardan mutlaka yararlanın.  
İlgi alanınıza giren bir, hatta daha fazla öğrenci topluluğunda görev alın, spor yapın. 
Gerek üniversitenin gerekse öğrenci topluluklarının düzenlediği konferans, söyleşi vb. 
etkinlikleri izleyin. 
 
Değerli Mensuplarımız, 
 
Dünyanın her yerinde iş  bulabilen, mesleki donanımı tam, girişimci, çağdaş, aydın me-
zunlar yetiştirmek sizlerin sorumluluğundadır. 
 
Gerçek anlamda bir üniversite olmanın gereği olarak bilimsel üretkenliğimizi artıralım 
diyor, 2014-2015 akademik yılının tüm mensuplarımıza ve Üniversitemiz öğrencilerine 
başarılar getirmesini diliyor,  sevgi ve  saygılarımı sunuyorum. 


