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Rektör, Sabancı Üniversitesi (2009-2016): SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama
Merkezini, IICEC İstanbul Uluslararası İklim ve Enerji Merkezini, SU Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri
Merkezini, SU-Mercator Vakfı Türk-Alman lise/üniversite öğrencileri gençlik köprüsünü, MIT-SU stratejik
işbirliklerini başlattı. Rektörlüğün başından itibaren, projeler için dıştan fon desteği her yıl önemli bir şekilde arttı.
Öğretim üyeleri tarafından makaleler vurgulandı ve önemli miktarda arttı. Öğrencilerin akademik başarısı ve
dolayısıyla notları önemli bir şekilde arttı. Gerçek fakültelerarası lisans derslerini başlattı. Bölüm ihtisaslaşmasını
iki yıl bekletilmeden lisans öğreniminin birinci yılının sonuna çekti. Lisans eğitiminin ilk gününden itibaren
öğretim üyesi danışmanlığını başlattı. 55 tane çift anadal programı başlattı. Örneğin 2015 yılında lisans
öğrencileri için 1308 kişisel araştırma projesi yürütülerek, öğrenciye proje odaklı ve genelde öğrenci odaklı bir
ortam yarattı. Lisans öğrencisi araştırma danışmanlığını öğretim üyesi değerlendirmelerine kattı. Yıl boyunca
çoğu günlerde, Rektör olarak rastgele öğrenci masalarında öğrencilerle yemek yedi. Bütün topluma açık, ücretsiz,
her yaştan geniş katılımlı dersler başlattı. Yetişkinler için SU Karaköy Bilim ve Kültür Akademisini başlattı, lise
öğretmenleri için kuvvetli burs desteğiyle (ve katılımlarıyla). SU Konferans Serisi Kitaplarını başlattı (Prof. Tosun
Terzioğlu, Cem Mansur “Müzik, İnsan, Barış”, Kemal Derviş’in kitaplarıyla). Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülünü
başlattı. Bütün Türkiye’de liselerde düzinelerce motivasyon/bilgilendirme seminerleri verdi. Daha önce (2008-)
TÜBİTAK Feza Gürsey Araştırma Merkezinde Türkiye’ye getirmiş olduğu Liselilere Üniversite Yaz Dersleri
uygulamasıyla, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ile beraber SU Lise Yaz Okulunu kurdu ve
yürüttü, her yaz 1000 lise öğrencisinin 40’ın üzerinde üniversite dersi almasıyla ve böylece SU lisans öğrencisi
burs fonuna verilmesi gereken çok yüksek bir net gelir yaratarak. Üniversite seçimi dönemlerinde liselilere ve
velilerine aralıksız her gün tanıtımı, liselere diğer erişim etkinliklerini ve sunulan lisans burs dağıtımını yeniden
yapılandırdı. Dolayısıyla SU’ya giriş taban sıralamasını her fakültede olağanüstü iyileştirdi. Sakıp Sabancı
Araştırma Ödülünü yeniden yapılandırarak akademisyen angajmanını önemle arttırdı. Neyyir Berktay ve Dilek
Sabancı ile birlikte iki dilde “Engelsiz Türkiye: Yolun Neresindeyiz? Mevcut Durum ve Öneriler” (311 sayfa)
çalışmasını gerçekleştirdi. Prof. Özgür Demirtaş ve Suzan Sabancı ile birlikte, SU Finans Mükemmellik Merkezini
kurdu. Prof. Sadık Esener ve Sevil Sabancı ile birlikte, Sabancı Üniversitesi Hukuk Fakültesi şablonunu kurdu.
İdari personelin, öğrencilerin, öğretim üyelerinin, mzunların kuvvetli ortak katılımıyla, kitap dağıtım kulübü ve
yazarların da katılımıyla her yıl okuma çalıştayı başlattı. Bütün öğrenciler-öğretim üyeleri-çalışanlar-mezunlar için
ücretsiz “vizyondaki bir sinema” akşamlarını başlattı. Tarih profesörlerinin katılımı ve kılavuzluğu altında, SU
Mezunlar Derneği uluslararası kültürel gezileri başlattı. SU Emeritüs Profesörlüğünü tasarladı ve ilk kez uyguladı,
(tahtadan) Emritüs Koltuğu dahil olmak üzere. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından saptanan Girişimci
ve Yenilikçi Üniversite Endeksi birinci ve nadiren ikinci sırada artarak, Rektörlüğünün son yılında 95/100 ile en
yüksek değerinden geçti. Genelde Sabancı Üniversitesini sıralamalarda Türkiye’de birinci derecelere, dünyada üst
derecelere getirdi. vs.
Rektörlüğü süresince her dönem en az bir ders verdi ve The Physical Review’da 15 bilimsel makale yayınladı.
Rektörlük görselleri için buraya tıklayınız.
Mezuniyet konuşmaları için buraya tıklayınız: 2014, 2015, 2016

