
 

1 
 

Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Güler Sabancı, Mütevelli Heyeti 

Üyelerimiz, Rektörümüz, üniversitemizin değerli çalışanları, öğrencilerimiz ve 

misafirlerimiz, 

 

Öncelikle Güler Hanıma ve Ayşe Hocama konuşmalarından dolayı ve özellikle 

şahsımla ilgili değerli görüşleri için teşekkür ediyorum. Tekrar aranızda 

olmaktan, evime dönmekten dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğumu bildirmek 

istiyorum. Bundan 7 yıl önce, Mart 2011’de Sabancı Üniversitesi’ne 

katıldığımda ilk aşamada hissettiğim heyecanla birlikte çekingenlik, sonrasında 

çalıştığım arkadaşlarımın ve sizlerin samimi yaklaşımı ve katkıları ile bağlılığa, 

hep daha iyisi için birlikte çalışma ve üretme azmine dönüştü. Bunun sonucunda 

da üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde başarı odaklı tanınırlığı arttı.  

 

Sizlerin de bildiği gibi, Üniversitemizde Araştırmadan Sorumlu Rektör 

Yardımcısı olarak görevime devam ettiğim süreçte, Yükseköğretim Kurulu’nda 

(YÖK) görevlendirildim ve 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren sırasıyla YÖK 

Üyesi ve Başkan Vekili olarak görev yaptım. Ülkemizin yükseköğretim alanında 

ihtiyaç duyduğu dönüşüm, benim de bir ülke vazifesi olarak bu sürece katkı 

vermeme fırsat sağladı. Özellikle devlet üniversitelerimizde kalite, misyon 

farklılaşması ve ihtisaslaşma, doktoralı insan kaynağımızın arttırılması, Ar-Ge 

odaklı süreçlere yönelik yapısal adımlar atarak, bu dönüşümü hızlandırmaya 

gayret eden çalışmalar yürüttük. Bu vesile ile başta YÖK Başkanımız Yekta 

Saraç Hocam olmak üzere birlikte çalıştığım tüm çalışma arkadaşlarıma 

gönülden teşekkürlerimi ve birlikte çalışmaktan onur duyduğumu iletmek 

istiyorum.  

 

Ne mutlu ki yaklaşık 3 yıl süren görevim süresince hem kampüsümüzde hem de 

internet olanakları ile hep aranızdaydım. Üniversitemiz için hep birlikte 

çalışmaya hiç ara vermeden devam ettik. Bu süreçte Rektör Vekilimiz Ayşe 

Hocamız ile sürekli iletişim ve işbirliği içindeydik. Bu kapsamda ben de 

kendisine çok teşekkür ediyorum. 

Önümüzdeki yeni dönemde, Üniversitemizin var olma sebebi olan “birlikte 

yaratmak ve geliştirmek” misyonumuza daha fazla sarılarak, ortak hedeflerimiz 
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için üniversitemizin 3 fakültesindeki tüm programlarımızda, merkezlerimizde ve 

forumlarımızda çalışmalarımızı geliştireceğiz.  

 

2017-2022 yıllarını kapsayan stratejik planımız için vizyonumuz; “Sabancı 

Üniversitesi, lider ve yenilikçi konumunu, toplum üzerinde dönüştürücü etkileri 

olan araştırmalar yürüterek ve geleceği tasarlayacak bireyler yetiştirerek, ileriye 

taşıyacaktır.” Sabancı Üniversitesi Markasını güçlendirmek için belirlenen 

hedeflerimiz ise; 

 

➢ Sabancı Üniversitesi’nin eğitimdeki öncü rolünü sürdürmek 

➢ Nitelikli araştırma hacmimizi arttırmak 

➢ Yüksek nitelikli insan kaynağını çekmek ve korumak 

➢ Üniversitenin finansal sürekliliğini sağlamak 

➢ Yenilikçilik ve girişimcilikteki liderliğimizi sürdürmek 

➢ Uluslararasılaşma düzeyimizi geliştirmek 

 

olmuştur. 

 

2017-2022 yıllarını kapsayan stratejik planımızı, performans göstergelerimizi 

belirleyerek her birimize düşen sorumluluklarımız bazında izleyecek, 

değerlendirecek ve sürekli gelişim odağı ile iyileştireceğiz. Bu kapsamda ana 

çatıyı oluşturan kurumsal misyonumuz olan “birlikte yaratmak ve geliştirmek” 

ile süreci kararlılıkla yine birlikte uygulayacağız. 

 

Üniversitemizin en güçlü yönlerinin başında işbirliği geliştirme ve sürdürme 

potansiyeli gelmektedir. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 

sıralamasında 6 yıl üstüste İşbirliği ve Etkileşim boyutundan tam puan olan 25 

puan almamız bunun en somut örneklerinden biridir. 

 

Bir dünya üniversitesi olma ideali ile yola çıkan ve geldiğimiz noktada ulusal ve 

uluslararası sıralama sistemlerinde ülkemizin en üst sıralarda yer alan 

üniversitelerinden biri olarak performansını kararlılıkla sürdüren 

Üniversitemizin; en önemli fırsat alanlarından biri de “butik” bir Üniversite 
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olmasıdır. Üniversitemizin insan kaynağı, altyapı ve paydaşlarından oluşan tüm 

entelektüel varlıkları; uluslararası rekabet gücü yüksek standartlardadır. Bu 

varlıkları en etkin şekilde geliştirmenin yolu da işbirliği zemini üzerinden 

stratejilerini geliştirmesine ve dinamik, esnek, hızlı karar alan ve sonuca giden 

bir süreç oluşturmasına dayanmaktadır. Bu kapsamda kurum içi ve kurum dışı 

işbirliği anlayışımızı bir adım öteye götürecek yapısal düzenlemeler ve teşvik 

edici yeni unsurlar üzerine çalışmamız önem kazanacaktır.  

 

Tüm bu süreçleri yürütürken her zaman birinci önceliğimiz şeffaflığı sağlamak 

olacaktır. Kurumsal şeffaf bir yapı içerisinde öğrencilerimize, öğretim 

üyelerimize, araştırmacılarımıza, idari personelimize, iç ve dış kurullarımıza ve 

tüm dış paydaşlarımıza karşı şeffaflık ilkesine bağlı hareket edecek  ve bunu 

sağlamak için ihtiyaç duyulan tüm yapısal süreçleri gerçekleştireceğiz. 

 

“Birlikte yaratmak ve geliştirmek” misyonu her söylediğimde ve duyduğumda 

beni çok heyecanlandırıyor. Birlikte olmak, önce “bir”in mükemmelliğinde 

olmayı, tek olmayı çağrıştırıyor; aynı zamanda hemen devamında “bir arada” 

olma, birlik halini anlatıyor. Bireysel mükemmellikten, birlikte yaratmaya ve 

geliştirmeye uzanan bir yolculuk olarak görüyorum bunu. Sizlerle birlikte bu 

yolculuğun bir parçası olmaktan ve her biriniz ile yolumuzun kesişmesinden 

dolayı çok mutlu olduğumu paylaşarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. 

 

Hepinize katılımınız, ilginiz ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 

artarak devam edecek katkılarınız için teşekkür ediyorum.  

 

Son olarak bugüne kadar sürekli ve sınırsız olarak beni destekleyen ve bundan 

sonra da aynı şekilde destekleyeceğine emin olduğum sevgili eşim Emine’ye ve 

aileme çok teşekkür ediyorum.  

 

Sevgi ve saygılarımla, 

 

 


