
Sevgili AD SOYAD, 

Yeni Yılı karşıladığımız bu günlerde, Üniversitemizin 2015 yılında öne çıkan başarı ve 

gelişmelerini ailemizin bir parçası olan sizlerle paylaşmak isterim. 

  

2015 yılı da ulusal ve uluslararası alanda başarı sıralamalarına girdiğimiz bir yıl oldu. Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl 4. kez açıklanan “Üniversitelerarası 

Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi”nde Türkiye’deki bütün üniversitelerin arasında birinci 

sırada yer aldık. Bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve 

etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü, ekonomik katkı ve ticarileşme olmak üzere 5 

boyuttan oluşan bu sıralamada yine en üst seviyede yer almaktan mutluyuz. 

  

2015 yılında Üniversitemizin elde ettiği uluslararası başarıların sayısı katlanarak arttı. Sene 

içinde Times Higher Education (THE) ve QS tarafından yayınlanan pek çok listede de 

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek üst sıralarda yer aldık. Buna göre: 

“Dünya 50 Yaşın Altındaki En İyi 100 Üniversite” sıralamasında, dünyada THE ‘ye göre 13.cü, 

QS ’e göre 61-70. sırada yer alırken, Türkiye’den birinci sırada giriş yaptık. 

QS ‘in yayınladığı “Emerging Europe and Central Asia” sıralamasında 14. olduk. 

“THE bütün Asya Üniversiteleri” sıralamasında elde ettiğimiz 21.lik ile listeye Türkiye’den en 

yüksek sıradan giriş yapan vakıf üniversitesi olduk. 

THE’nin yayınladığı “BRICS ve Hızlı Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler” 

sıralamasında, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve diğer 17 hızlı gelişen ülkenin 

bütün üniversiteleri arasında 22. olduk. 

Bütün Dünya Üniversiteleri sıralamalarında ise THE ’ye göre dünyanın en iyi 351-400. 

üniversitesi arasında yer alırken, QS ’e göre 441-450. sırada yer aldık. 

  

Temel paydaşı öğrenciler olan üniversitemize, 2015’te yeni kayıt yaptıran toplam Lisans 

öğrenci sayısı, 883'tür. Böylece öğrenci sayımız 3753 Lisans ve 1025 Lisansüstü olmak üzere 

toplam 4778 olarak gerçekleşti. Mezunlarımızın sayısının 7644’e ulaştığı 2015 yılında, her sene 

olduğu gibi geçtiğimiz sene de öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve siz mezunlarımızın 

başarılı çalışmaları, bizleri gururlandırdı. 

  

Geçen yıl % 14,6 olan, 54 farklı ülkeden uluslararası öğrenci oranımız % 16’ya ulaştı. Ayrıca, 

öğrenci değişim programlarıyla 200 öğrencimiz yurtdışı üniversitelere giderken, yurtdışından 

246 öğrenci de üniversitemize geldi. Türkiye’de öğrenci başına en çok değişim öğrencisi 

yollayan ve en çok değişim öğrencisi alan üniversite olmaya devam ediyoruz. 

  

Öğretim üyelerimizin yürüttüğü aktif proje hacminde başarılı gidişat devam etmekte olup, 2015 

yılında yeni başlatılan proje tutarı 44,9 milyon TL’dir. Bu projelerimizin % 63’ü TÜBİTAK, % 

11’i Avrupa Birliği, % 22’si özel sektör, % 4’ü diğer uluslararası fonlarla desteklenmiştir. Bu 

başarımızın sürdürebilirliğinin bir göstergesi olarak, 2015 yılında da Üniversitemizden 12 

TÜBİTAK projesi desteklenmek üzere kabul edilmiştir. Bu %40 başarı oranı ile Türkiye’nin en 

iyileri arasında yer almaya devam ettik. 
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Program portföyümüz her geçen yıl zenginleşmektedir. Hem sayısal, hem de çeşitlilik olarak 

artmakta olan tezsiz yüksek lisans programlarımıza yeni programlar da eklenecektir. Tüm 

yüksek lisans programları, mezunlarımıza %20 indirimlidir. 

  

Geçtiğimiz yıl bir ilk gerçekleştirdik. Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 

programlarımızdan mezun 20 sanatçının resimden fotoğrafa, belgeselden yerleştirmeye kadar 

birçok farklı disipline ait çalışmalarını bir araya getiren “Buluşma… Reunion” sergisi, Sakıp 

Sabancı Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu. Sakıp Sabancı Müzesi “ZERO - Geleceğe Geri 

Sayım” sergisine de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kampüs hayatımızın en önemli 

farklarından biri olan Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi 2015 yılında 15 tiyatro, 8 konser, 10 

öğrenci etkinliğine ev sahipliği yaptı. 

  

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), İstanbul 

Politikalar Merkezi (IPM), İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), Yönetici 

Geliştirme Birimi (EDU), Rekabet Forumu, Kurumsal Yönetişim Forumu, Toplumsal 

Duyarlılık Projeleri, Toplumsal Cinsiyet Mükemmeliyet Merkezi ve daha pek çok ortamda 

çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu merkezlere, çok yakın zamanda, Veri Analitiği 

Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve 

Uygulama Merkezi adı altında iki yeni merkez eklendi. Geçmiş dönem birikimiyle hayata 

geçirilen Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu (SUGK) ve ön kuluçka merkezimiz 

SUCOOL da yeni projelere imza atıyor ve yenilikçi girişimleri destekliyor. Bütün 

merkezlerimiz ve programlarımız, diğer üniversitelere, kurumlara ve özel sektöre destek 

vermeye açık bir şekilde işliyor. 

  

Geçtiğimiz yıl Mezunlar Ofisimizin düzenlediği, 2 Mayıs’ta Harvard Üniversitesinde, 5-6 

Eylül’de Kampüste Reunion ve Mezunlar Buluşmaları, 16 Kasım’da Müzede Buluşma ve 

düzenli aralıklarla kampüste Okuma Çalıştayı gibi etkinlikler ile SÜMED’in çeşitli mekanlarda 

düzenlediği buluşma toplantılarında sizlerle bir araya geldik. 2016’da da Sabancı Üniversitesi 

ailesinin artık en büyük parçası olan siz mezunlarımızla, sık sık birlikte olmaya devam 

edeceğim. 

  

Hem toplumla etkileşim amacıyla, hem de burs fonumuza katkı sağlamak üzere başlattığımız 

iki oluşum, SU Lise Yaz Okulu ve SU Karaköy Bilim ve Kültür Akademisi (yetişkinler için 

Cumartesi Okulu) giderek artan bir ilgiyle devam ediyor. 2015 yılında SU Burs Fonumuza, 

Yıllık Bağış Kampanyasından (siz mezunlarımızın da desteği ile) 495.762 TL; Lise Yaz Okulu 

(991 lise öğrencisinin katılımıyla) ve Cumartesi Okulu net gelirlerinden 1.196.000 TL ve 

kurumsal bağışçılarımızdan 888.516 TL olmak üzere toplam 2.580.278 TL ilave kaynak 

yaratıldı. SUcallership Team, 2015 yılında da siz mezunlarımıza ulaşmak ve SÜ Burs Fonu 

farkındalığını artırmak için maceradan maceraya koştu.SUcallership Team'in maceralarına bu 

linkten, onları bu maceralarında yalnız bırakmayarak destekleyen mezunlarımıza ise bu 

linktenulaşabilirsiniz. 
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Buraya sığdıramayacağım sayıda pek çok başarılarımız var. 2015 yılında, ortalama her 3,5 

günde bir, bir öğrencimiz veya öğretim üyemiz uluslararası veya ulusal ödül aldı. 2015 yılı 

çalışmalarımız hakkında pek çok bilgiye Sabancı Üniversitesi 2015 Almanak çalışmamızdan 

ulaşabilirsiniz. 

  

Sevgili Mezunumuz, 

  

Üniversitemizi dünyanın en iyi üniversitelerinden biri yapmak için siz mezunlarımızın da etkin 

desteği ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 

  

2015 yılında Mühendislik programlarımızdan CS ve EE için Akreditasyon başvurusu yaptık, 

Şubat 2016’da denetleneceğiz. Ayrıca 2016 yılı içinde IE ve ME programlarımız için de 

başvuruda bulunacağız. 

  

Ayrıca 2016 yılının Mart ayında, her 10 yılda bir tekrarladığımız gibi, üniversitemiz dışından ve 

uluslararası çeşitli alanlardan akademisyen, iş insanları, öğrenci ve mezunlarımızın da temsil 

edileceği Arama Konferansımızı gerçekleştireceğiz. Böylelikle gelecek 10 yılımıza ışık tutacak 

olası stratejik önceliklerimizi oluşturacağız. 

  

Bunlar dışında 2016’da üniversitemizin temel hedefleri şunlardır: 

Program portföyümüzü yeni ve yenilikçi programlar açarak geliştirmek, 

Mevcut programlarımızın verimliliği ve etkililiğini iyileştirmek, 

Akademik kadromuzun araştırmacı yeteneğinden daha fazla yararlanarak, hem yayın, hem de 

proje sayılarında artış sağlamak, 

Araştırmada şimdiye kadar sağlanan dış fonlardan yararlanma performansımızı genişletmek, 

Üniversitemizin özellikle uluslararası tanınırlığını arttıracak Mükemmeliyet Merkezleri 

oluşturmak, 

Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için etkili ve sürekli olarak kaynak geliştirmek, 

Ve, temelde insan odaklı ve topluma hizmet odaklı kültürümüzü sürdürerek, eğitim ve 

araştırmada özgünce, cesurca ve hızla ilerlemeler kaydetmek, diğer üniversiteler, kurumlar ve özel 

sektörle ulusal ve ulusal arası işbirliklerimiz büyütmektir. 

  

Bilim, teknoloji, sosyal bilimler, sanat, yönetim bilimleri, topluma hizmette önde gelen, üretilen 

bilgilerin ve süreçlerin topluma yayılmasında ulusal ve uluslararası düzeyde başarıları kısa 

sürede kazanan ve mezunları ile hep güçlenen Sabancı Üniversitesi’nin bir üyesi olduğum için, 

sizler gibi kendimi çok şanslı kabul ediyorum. 

  

2016'da yaşamımızda olumlulukların daha da artmasını, Yeni Yılın size ve sevdiklerinize 

sağlık, huzur ve başarı getirmesini dilerim. 

  

Sevgilerimle, 

Nihat Berker 
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--- 

  

Dear NAME LASTNAME, 

  

As we enter the New Year, I would like to share with you as members of our family, some of 

the leading successes and developments at our University in 2015. 

  

2015 was another year of national and international achievements. Firstly, we were again 

declared number one in Turkey, in the University Entrepreneurship and Innovation Index 

announced by the Ministry of Science, Industry and Technology. The five components of this 

index are scientific and technological research competence, intellectual property pool, 

cooperation and interaction, entrepreneurship and innovation culture, and economic 

contribution and commercialization. 

  

We also had a many international ranking achievements in 2015. We scored high in Times 

Higher Education (THE) and QS university rankings during the year, representing Turkey 

worldwide. In summary: 

In the "Top 100 Universities under 50 Years" ranking, we were 13th according to THE and in the 

61-70 band according to QS, simultaneously being the top Turkish university entering the lists for 

the first time. 

We were 14th in QS “Emerging Europe and Central Asia" rankings. 

We were 21st in THE All Asian Universities rankings, being the top Turkish foundation 

university entering for the first time. 

In the “BRICS and Emerging Economies" rankings compiled by THE, we were 22nd among all 

universities from Brazil, Russia, India, China, South Africa and 17 other emerging economies. 

In the global top universities rankings, we were in the 351-400 band according to THE and the 

441-450 band according to QS. 

  

Our University, where students are regarded as the main stakeholder, has added 883 new 

undergraduate students in 2015. With the total of 3753 undergraduate and 1025 graduate 

students, our student population has reached 4778. In 2015 our alumni body has reached 7644. 

This year, as in the previous years, we also become very proud of the successes of our alumni, 

students, and academicians. 

  

The ratio of our international students from 54 different countries has reached 16 %, increasing 

from 14,6 % of the previous year. Additionally, in the exchange programs, 200 of our students 

went abroad and 246 students from abroad came our University. We continue being the top 

university in Turkey in both sending and receiving the highest number of exchange students per 

student. 

  

The volume of active projects conducted by our faculty members continues to increase on a 

yearly basis. The total amount for new projects started in 2015 is 44,9 million TL. These 

projects are being supported by TUBITAK – Turkish Science Council (63 %), the European 
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Union (11 %), private enterprises (22 %) and other international funds (4 %). From our 

university 12 projects were accepted by TUBITAK for further funding. With the rate of 40 % of 

acceptance, we keep our remarkable place among the best of Turkish universities. 

  

Our Program portfolio is being enriched every year and new programs will be added. Our 

alumni can take advantage to have % 20 discounts for all our master programs. 

  

In the past year, the Sakıp Sabancı Museum has hosted the exhibitions “The Buluşma… 

Reunion” of art, photography, documentary, installation and other genres by 20 alumni artists 

whose paths have crossed with the Sabancı University Visual Arts and Visual Communication 

Design Program and “ZERO - Countdown to the Future” (still open to visit). One of the most 

important distinctions of our campus life, the Sabancı University Performance Center has 

hosted 15 theater performances, 8 concerts, and 10 student events in 2015. 

  

Our Sabancı University Nanotechnology Research and Application Center (SUNUM), Istanbul 

Policy Center (IPM), Istanbul International Center for Energy and Climate (IICEC), Executive 

Development Unit (EDU), Competition Forum, Institutional Governance Forum, Community 

Involvement Projects, Gender Studies Excellence Center, and our works in many more venues 

are very actively continuing. Two new centers, the Data Analytics Research and Application 

Center and the Integrated Manufacturing Technologies Research and Application Center have 

been added to these centers recently. 

  

Having been started from our much accumulated experience, the Sabancı University 

Entrepreneurship Council SUGK and our pre-incubation center SUCOOL are supporting 

innovative entrepreneurial projects. All of these centers and programs operate in a manner that 

is open to collaboration and support to all universities, institutions, and private sectors. 

  

Last year we got together with you, through several events arranged by our Alumni Relations 

Office, such as Reunions on May 2nd at Harvard University and on September 5-6th at our 

Campus, Meeting at the Museum on November 16th, regular campus events such as the 

Reading Workshop. We also enjoyed meetings at various locations organized by our Alumni 

Association SUMED. I shall continue to meet often in2016 with you, our alumni, which are 

now the largest component of the Sabancı University Family. 

  

Two enterprises that we have started, for both societal involvement and contribution to our 

scholarship fund, the SU Summer School for High School Students and the SU Karaköy 

Science and Culture Academy (Saturday School for adults) are continuing with increasing 

attention. The accumulation in 2015 to our SU Scholarship Fund were 495.762 TL from the 

Annual Donation Campaign (with the support of our alumni);1.196.000 TL from the net income 

of the Summer School for High School Students (with the attendance of 991 high school 

students) and the Saturday School, and 888.516 TL from our institutional donations; totaling a 

revenue generation of 2.580.278 TL. In 2015, SUcallership Team called to reach you and did 

any kind of zany stuff to draw your attention in order to increase SU Scholarship Fund 
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awareness. You can see their 2015 adventures from here, and the alumni who did not leave 

them alone during all these adventures with their gifts from here. 

  

Sabancı University has very many successes that we cannot fit here. In 2015, on the average, 

every 3.5 days one of our students or faculty received an international or national award. You 

can reach much information on our works and accomplishments in the 2015 Sabancı University 

Almanac. 

  

Our Dear Alumni, 

  

We are without letup pushing our efforts, with the active support of our alumni, to make our 

University one of the very best universities in the world. 

  

In 2015 the Faculty of Engineering and Natural Sciences has applied for the Accreditation of its 

programs, CS and EE, which will be assessed and hopefully accredited in the coming February. 

The Faculty also plans to apply for its 2 other programs (IE and ME) in 2016 and for the rest in 

2017. We aim to cover all the programs in two years from now. 

  

In March 2016, we are organizing the 3rd Search Conference, as we had decided for a repeat 

every 10th year, by bringing together a group of opinion leaders, from over 10 different 

countries, including academicians, business executives, members of NGOs, students and alumni 

representatives, to discuss and debate the trends effecting the creation and dissipation of 

knowledge, the opportunities and challenges facing Sabanci University, and the perfected 

Vision/Mission and Goals of Sabancı University. 

Additionally our primary goals in 2016 are: 

To further develop our spectrum of programs by opening new and innovative programs, 

To increase the productivity and effectiveness of our current programs, 

To benefit more from the research of our academic staff and thereby increase the number of 

publications and projects, 

To further increase the outside funding performance of our research, 

To create Centers of Excellence that will enhance our international impact. 

To continuously and effectively develop our income sources in order to achieve our goals, 

and, fundamentally, to sustain our culture of individual importance and societal service, to achieve 

distinctive, bold, and rapid progress in education and research, and to enlarge our national and 

international collaborations with other universities, institutions, and private sectors. 

  

Like yourselves, I consider myself very fortunate to be a member of Sabancı University, a 

leader in sciences, technology, social sciences, art, managerial sciences, societal service; a 

University that in a short time has achieved national and international successes in 

disseminating the knowledge and processes that it has generated, and that continuously becomes 

stronger thanks to its alumni. 
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I wish you and your loved ones a healthy, peaceful, and successful New Year, in which all good 

aspects of your lives will dominate. 

  

With my warmest regards, 

Nihat Berker 

 


