- Bartın Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni -

Sayın Bartın Valim,
Sayın Zonguldak Valim,
Sayın Belediye Başkanım,
Sayın Cumhuriyet Başsavcım,
Sayın Türk Standartları Enstitüsü Başkanım ve Sayın Rektörlerim,
Akademik gelişim serüvenimdeki önemli kilometre taşlarından Prof.
Dr. Sayın Ahmet Nihat Berker Hocam,
Bölgemizin Değerli Yöneticileri,
Çok değerli meslektaşlarım ve mesai arkadaşlarım,
Sevgili öğrencilerimiz ve Saygıdeğer konuklar,
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor “Üniversitemizin 2018-2019
Akademik Yıl Açılış Programına hoş geldiniz!” diyorum.
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Yeni bir akademik yıla başlamanın heyecanı ile yine burada toplanmış
bulunmaktayız.
Daha çok, omuzlarımıza yüklenmiş ağır sorumluluktan kaynaklanan bu
heyecana ortak olan pek kıymetli misafirlerimize, KATILIMLARI;
Geleceğe yönelik hedeflere yürümemizde özveriyle çalışan
üniversitemizin değerli çalışanlarına, KATKILARI;
Kurumumuzun varlık sebebi ve umudumuz olan her biri bizim için ayrı
ayrı değerli sevgili öğrencilerimize de BİZİ TERCİH ETMELERİ
nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum.

2

Sayın Valilerim,
Saygıdeğer Konuklar,
Üniversitemiz, 8 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 3 Meslek
Yüksekokulu ve 12 Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere 153
farklı bölüm ve program ile Ülkemizin yükseköğretim alanına katkı
sunmaktadır.
Bu bağlamda 562 akademik ve 251 idari insan kaynağını bünyesinde
barındıran üniversitemiz, 2018 kayıt dönemi itibarıyla 17 bini aşkın
öğrencimizi geleceğe hazırlamaktadır.
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Liderliğinde oluşturulan vizyon doğrultusunda ülkemizdeki tüm kurum
ve kuruluşlarda olduğu gibi //// yükseköğretim alanında da hedef odaklı
çalışma dönüşümünü gerçekleştirmesinin yanı sıra //Üniversitemizin
kuruluş ve gelişim sürecinin her aşamasındaki yüksek ilgi ve katkılarından
dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza hürmetlerimi arz ediyorum.
Ülkemizin bu yeni perspektifiyle uyumlu olarak kaliteyi merkeze alan
yenilikçi projelerle yükseköğretim alanında pek çok değişimi hayata
geçiren ve bizleri her zaman daha iyisi için yüreklendiren //// YÖK
Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a şükranlarımı sunuyorum.
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Ve elbette, ilmek ilmek dokuyarak oluşturdukları Bartın Üniversitesi
kurumsal kimliğini her geçen gün daha ileriye taşımak için fedakârca çalışan
tüm çalışma arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu vesile ile Üniversitemizin ilk Rektörü Prof. Dr. Sayın Ramazan
KAPLAN örneğinde olduğu gibi kurumumuzun bugünlere ulaşmasında
emeği geçmiş ve sonrasında kurumumuzdan ayrılmış olanları da minnet ve
şükranla anıyorum.
Ayrıca, bölge odaklı çalışmalarımız başta olmak üzere ihtiyaç
duyduğumuz her alanda destekleriyle daima yanımızda olan Sayın
Valilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımız ile kamu ve özel
sektörden tüm paydaşlarımıza, Bartın Üniversitesi ailesine adına
şükranlarımı sunuyorum.
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Değerli Öğrencilerimiz,
Açık yüreklilikle şunu söyleyebilirim ki, yaşam boyu sürecek öğrenme
yolculuğumuzun kesiştiği bu zaman diliminin her anını /// birbirimizden
öğrenerek yeni bakış açıları kazanabilmek için fırsat olarak görüyoruz.
Birlikte çıktığımız bu yolculukta, hem birey ve hem de kurum olarak
sınırlarımızı genişlettiğimize, ufkumuzu daha da ileriye taşıdığımıza
inanıyoruz.
Tabi ki, sadece derslerle sınırlı olan bir öğrenme ortamından söz
etmiyorum. Geçtiğimiz bir yıla baktığımızda bu anlamda dolu dolu bir
dönem geçirdiğimizi söyleyebilirim.
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Alanında uzman kişileri konuk ettiğimiz geleneksel ‘Çeşm’i Cihan
Sohbetleri’ ile hayatımıza yeni pencereler araladık.
Bartın Üniversitesi Saygı Günleri kapsamında, Prof. Dr. Nevzat
Kor Hocamızın Bilime ve İnsanlığa Adanmış Hayatına tanıklık ederek;
//// “İnsanın ne ile veya ne için yaşadığı?”, “Gerçekte değerli veya baki
olanın ne olduğu?” gibi hayatın anlamına dair bazı temel sorulara
cevaplar aradık.
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Ayrıca, bir yandan “Seyircisi Değil, Aktörü Ol” anlayışıyla hayata
geçirdiğimiz pek çok sportif ve kültürel etkinlikle eğlenerek öğrenirken,
diğer yandan da odun ateşinde kızarmış kestane kebabı eşliğinde sıcak
çayları yudumlayıp hayatı paylaştığımız bir yılı geride bıraktık.
Gayretlerimizin kısa zamanda sonuç verdiğini görmek ise en büyük
mutluluk kaynağımızdır. //// Üniversitemizin ilk elektrikli otomobilini
üreten ve ‘Çeşm-i Cihan’ ismini verdikleri bu otomobille TÜBİTAK
yarışmalarına katılarak seyirci kalmayan öğrencilerimizle gurur
duyuyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, seyirci kalmamaya ve
öğrenirken mutlu olmaya devam edeceğiz.
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Sayın Valilerim,
Saygıdeğer konuklarımız,
Nispeten yeni kuşak bir üniversite olarak, bir yandan da nitelikli
öğrenme ortamları oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz.
Bu yıl itibarıyla 17 spor branşını tek çatı altında toplayan Ülkemizin en
büyük spor komplekslerinden birisi hizmete alındı.
Bölgemizin en büyüklerinden olacak Kütüphanemiz ise nerdeyse
tamamlanmak üzere,
Rektörlük binamızın inşası ise hızla devam ediyor.
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Öğrencilerimizin çok daha nitelikli ortamlarda eğitimlerini
sürdürmelerine ve aynı zamanda ileri düzeyde araştırmaların
yapılabilmesine imkân tanıyacak ‘Merkezi Laboratuvar’ binası için ise
ihale süreci devam ediyor.
Yine “Merkezi Derslik ve Fakülte” binamızın da projesi tamamlandı.
Bunların yanı sıra öğrencilerimizin sosyalleşme ihtiyaçlarına cevap
verecek peyzaj düzenlemeleri, aktif yeşil alan uygulamaları, açık spor
alanları gibi yeni ortamlar oluşturmaya çalışıyor, // yeni yaşam
merkezimizi ise bu yıl içerisinde tamamlıyoruz.
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Sayın Valilerim,
Saygıdeğer konuklarımız,
Üniversite olarak dünyanın ulaştığı bilgi düzeyi ve teknolojideki
gelişim aşamalarının farkındayız.
Bilginin merkezi olan Üniversiteyi, üretimin merkezi Sanayi ile
buluşturarak etkili işbirlikleri geliştirebilmek için paydaşlarımızla
sistematik olarak görüşmelere devam ediyoruz.
Bu bağlamda, üniversitemizin şehrimiz ve bölgemiz için bir lokomotif
olma fonksiyonunun farkında olarak bölgemizin gelişimine nasıl ve hangi
alanlarda katkı sunabileceğimize ilişkin sürekli bir arayış içerisinde
olduğumuzu ifade etmek isterim.
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Bugüne kadar yapılan çalışmalar ışığında ve Üniversitemizin
mevcut potansiyeli de dikkate alındığında;
bölgemizdeki zengin orman varlığı ve biyolojik çeşitlilik, şehrimize
çok yakın bir konumda bulunan Filyos endüstri bölgesi, 3000 yıllık
kadim geçmişi ile bölgemizin tarihi, arkeolojik ve kültürel mirası,
potansiyel işbirliği alanları olarak ortaya çıkmaktadır.
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Sayın Valilerim,
Saygıdeğer konuklarımız,
Bugün aramızda çok değerli ve konu başlığından ilhamla bir o kadar da
mutlu bir bilim insanı bulunuyor. //// Kendisiyle bir kongre dolayısıyla 1999
yılındaki ilk karşılaşmam bugün gibi hafızamda çok tazedir.
Amerika’da dünyanın en prestijli Üniversitelerinden birisinde uzun yıllar
görev yapması dolayısıyla temel bilimciler ///// özellikle de fizikçiler
arasında adı bir efsane gibi anlatılan Prof. Dr. Sayın Ahmet Nihat Berker
Hocamızın, //// öğretim üyeliğine yeni adım atmış birisi olarak şahsımı
dinleme isteğini ifade etmesi ve konuşmamın hangi salonda ve saat kaçta
olacağını sorması üzerine duyduğum heyecanı kelimelerle tarif edebilmem
mümkün değil.
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Fakat nabız atışımın çok yükseldiğini ve o gece sabaha kadar
uyuyamadığımı ifade etmek isterim.
O ilk karşılaşmanın ardından hiçbir zaman koparmadığı iletişimiyle ////
akademik gelişim sürecime uzaktan fakat çok etkili dokunuşlar yapan (pek
çok kişiye de benzer dokunuşlarda bulunduğunun şahidiyim), dinleme ve
konuşma şansına eriştiğim her seferinde kendimi çok daha yenilenmiş ve
güçlü hissettiğim, çalışma disiplini ve enerjisiyle örnek aldığım Hocamıza
huzurlarınızda minnettarlığımı ifade etmek istiyorum.
Ayrıca, teveccüh buyurarak verecekleri açılış dersi için de, Bartın
Üniversitesi ailesi adına şükranlarımı sunuyorum.
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Bugün aramızda şehir dışından teşrif eden çok önemli konuklarımız da var.
Öncelikle varlıklarıyla günümüze değer katıp bizleri onurlandırdıkları ve
mutluluğumuza ortak oldukları için Zonguldak Valimiz Sayın Ahmet Çınar
nezdinde beraberindeki protokolümüze şükranlarımı sunuyorum.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı ve aynı zamanda TOBB
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Adem ŞAHİN Hocamız, İslami İlimler
Fakültemizin almaya hak kazandığı ve bildiğimiz kadarıyla //// Ülkemizde bir
ilk olan TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini vermek
üzere, çok büyük nezaket göstererek Ankara’dan buraya kadar teşrif ettiler. ////
Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.
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Yine yoğun gündemlerinin arasından vakit ayırarak bu önemli
günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Çankırı Karatekin Üniversitesi
Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Hasan AYRANCI, Bülent Ecevit Üniversitesi
Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Mustafa ÇUFALI ve Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Mustafa ALİŞARLI

Hocalarımıza da, nazik ilgileri ve teşrifleri için şükranlarımı sunuyorum.
Son olarak, heyecanımızı paylaştığınız ve akademik açılışımızı
şereflendirdiğiniz için hepinize tekrardan çok teşekkür ediyor; başarı,
huzur ve mutluluk dolu bir akademik yıl diliyor,
Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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