Rektör Vekilimiz Ayşe Kadıoğlu’nun hazırlamış olduğu yılsonu mesajını aşağıda paylaşıyoruz.
We are sending below the newyear message of our Acting President Ayşe Kadıoğlu.
Sevgili AD SOYAD,
Üniversitelerin temel varlık nedeni bilimsel gerçeğin peşinde olmak ve bilgiyi yaygınlaştırmaktır.
Elbette bilgi zaman içinde değişebilir. Önemli olan bilginin üretilme biçimidir. Bugün gerek
dünyada gerekse Türkiye’de, kişisel görüşler ile bilimsel gerçeklerin birbirine karıştığı olağanüstü
bir dönemden geçiyoruz.
Büyük bir güçle yaptığımız işe devam edebilmek için bu zor dönemlerde birlikte olmak ve
ailemizden güç almak bizler için çok değerli. Sabancı Üniversitesi ailesinin katlanarak büyüyen
üyeleri siz mezunlarımızla geçtiğimiz yıl neler başardığımızı birlikte görerek, geçmişten güç almak
ve geleceği hayal etmeye devam etmek istedik.
Üniversitemizi dünyanın en iyi üniversitelerinden biri yapmak için sizlerin de desteği ile
çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.
2017 yılı yine ulusal ve uluslararası alanda başarı sıralamalarında yer aldığımız bir yıl oldu. Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl 6. kez açıklanan “Üniversitelerarası Girişimcilik
ve Yenilikçilik Endeksi”nde Türkiye’deki bütün üniversitelerin arasında yine 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. 2017 içinde Times Higher Education
(THE) ve QS tarafından yayınlanan pek çok uluslararası başarı listesinde de Türkiye'yi en iyi
şekilde temsil ederek üst sıralarda yer aldık. Örneğin, THE tarafından yayınlanan: "Dünyanın En
İyi Üniversiteleri" sıralamasında 351-400 bandında ve QS tarafından yayınlanan: "Dünya
Üniversiteleri Sıralaması"nda 461-470 bandında yer aldık. Yine her yıl yayımlanan “QS En İyi
Öğrenci Şehirleri” endeksinde İstanbul'un bir numaralı üniversitesi seçildik.
Üniversitemizde 2017 yılında elde edilen başarılar hakkındaki ayrıntılı bilgiye SÜ 2017 Almanak
çalışmamızdan ulaşabilirsiniz.
Mezun sayımızın 10 binlere yaklaştığı 2017’de, her sene olduğu gibi siz mezunlarımızın başarıları
da bizleri gururlandırdı.
Projelerimiz ile toplumun her alanında rol almaya devam ediyoruz. Öğretim Üyelerimiz Erdağ
Aksel, Murat Germen ve Selçuk Artut, çeşitli çalışmaları ile bu yıl 12.si düzenlenen ve her yıl
İstanbul’u uluslararası sanat merkezlerinden biri haline getiren Contemporary İstanbul çağdaş sanat
fuarında yer aldı. Ayrıca Öğretim Üyemiz Alex Wong yönetiminde, Görsel Sanatlar ve Görsel
İletişim Tasarımı Programı öğrencilerinden oluşan bir ekibin hazırladığı "AlieNation - Radio Boy"
adını taşıyan animasyon filmi Boston Uluslararası Sinema Festivali’ne kabul edildi. Sabancı
Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ve Akıneri Müzik,
dünyada bir ilke imza atarak Nobel ödüllü grafen maddesini müzik aleti üretiminde kullandı.
Sabancı Üniversitesi bünyesinde kurulan NANOGRAFEN şirketi grafen katkılı klarnetin
nanomalzemelerini üretti.

Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen gıdaların raf ömrünü uzatan nano-kil katkılı gıda
ambalaj teknolojisi, Amerika’nın Washington D.C eyaletinde düzenlenen 'American Chemical
Society National Meeting'de tanıtıldı. SUNUM Araştırmacısı Hayriye Ünal’ın yürütücülüğünde,
MDBF Dekanı Yusuf Menceloğlu ve Öğretim Üyemiz Fevzi Çakmak Cebeci ile SU-IMC
(Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi) Araştırmacısı Serkan
Ünal’ın danışmanlığında geliştirilen, gıdaların raf ömrünü uzatan nano-kil katkılı gıda ambalaj
teknolojisi, meyve ve sebzelerin aşırı olgunlaşmasını ve et örneklerinde mikrobiyal büyümeyi
engelleyerek kolay bozulur ürünlerin raf ömrünü uzatan bir özellik taşıyor.
Sabancı Üniversitesi uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha atarak,
AACSB Akreditasyonu’nu yeniledi. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, dünya
üzerinden yönetim bilimleri eğitiminin “küresel kalite belgesi” olarak kabul edilen AACSB
tarafından Türkiye’den akredite edilen en genç yönetim bilimleri okulu unvanını korudu.
Sabancı Üniversitesi’nin 3 ana stratejik yönünden biri olan eğitimdeki öncü rolün devam etmesi
konusundaki gelişmeler 2017’de de devam etti. Sayısı yıldan yıla artan lisansüstü programlarımıza,
SSBF bünyesinde "Toplumsal Cinsiyet" doktora ve MDBF bünyesinde "Siber Güvenlik" yüksek
lisans/doktora programları katıldı. Her iki program da alanlarında Türkiye'de İngilizce eğitim veren
ilk program olma özelliğini taşımaktadır.
Toplumsal Duyarlılık Projeleri (CIP) sosyal sorumluluk alanındaki gelişmeler ve farklı
yaklaşımların paylaşıldığı bir konferans düzenledi. Türkiye’de ilk defa bir üniversite çatısı altında
düzenlenen Ulusal Duyarlılık Konferansı ile üniversitemizin öncülüğü ulusal mecraya taşınmış
oldu.
Bu yıl, 2016 Şubat ayında kaybettiğimiz kurucu rektörümüz Tosun Terzioğlu anısına ve adına
kurulan Tosun Terzioğlu Bahçesi’ni açmış olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bilgi Merkezi’nin
yanında bulunan bu bahçe kampüs için bir diyalog ve düşünme alanı niteliğini taşıyor.
2016’da gerçekleştirdiğimiz, bir dünya üniversitesi olma yolunda, geleceğin ideal üniversitesinin
tasarımı üzerine bir atölye çalışması olan, üniversitemizin 3. Arama Konferansı çıktılarından yola
çıkarak Sabancı Üniversitesi’nin 5 yıllık stratejik planını oluşturduk. Önümüzdeki beş yıl için ana
hedefimiz, seçeceğimiz birkaç küresel ve bölgesel gelişim ihtiyacına odaklanıp, üniversitemizin iş
dünyası ve sivil toplumla etkileşimini geliştirerek, Sabancı Üniversitesi markasını güçlendirmektir.
Bu ana hedef bağlamında stratejik hedeflerimiz:







Sabancı Üniversitesi’nin eğitimdeki öncü rolünü sürdürmek
Nitelikli araştırma hacmimizi artırmak
Yüksek nitelikli insan kaynağını çekmek ve korumak
Üniversitenin finansal sürekliliğini sağlamak
Yenilikçilik ve girişimcilikteki liderliğimizi sürdürmek
Uluslararasılaşma düzeyimizi geliştirmek

Sevgili Mezunumuz,
Geçtiğimiz yıl Mezunlar Ofisimizin, dünyanın dört bir yanında kariyerine devam eden
mezunlarımızla birlikte düzenlediği Mezunlar Buluşmalarında, ABD’de (Doğu ve ilk kez Batıda),

kampüste, müzede ve ayrıca SÜMED’in düzenlediği çeşitli etkinliklerde sizlerle bir araya geldik.
2018’de de Sabancı Üniversitesi ailesinin en büyük parçası olan siz mezunlarımızla, sık sık bir
arada olmayı umuyoruz.
2017 yılında SÜ Burs Fonuna siz mezunlarımızın desteği daha da arttı. Kaliteli yüksek eğitime
erişimde maddi engellerin kaldırılması sorumluğumuzu paylaşan 704 mezunumuz, 2016 Şubat
ayında kaybettiğimiz kurucu rektörümüz Tosun Terzioğlu anısına SÜMED’in kurduğu Fon da
dahil olmak üzere, SÜ Burs Fonumuza bağışlarıyla destek oldular. Sabancı kurumlarından,
Araştırma fonlarından ve Lise Yaz Okulundan gelen kaynaklar dışında, mezunlarımız,
çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve SÜ dostlarından oluşan 738 bireysel ve 7 kurumsal bağışçımız,
Burs Fonumuza geçtiğimiz yılda 1.100.000 TL kaynak yaratılmasını sağladı.
Bilim, teknoloji, sosyal bilimler, sanat, yönetim bilimleri ve 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, kendimi
çok şanslı kabul ediyorum. 2017’de mezunlarımızla birlikte hazırladığımız “Sabancılı Olmak”
filmi ile bu gücü bir kez daha doğruladık.
2018’i olumlu bir enerjiyle karşılarken, yeni yılın size ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve başarı
getirmesini dilerim.
Sevgilerimle,
Ayşe Kadıoğlu

Dear NAME LASTNAME,
Seeking scientific truth and disseminating knowledge is the raison d'etre of universities.
Knowledge can certainly change over time. What matters is the way knowledge is produced. We
are living in extraordinary times, both in Turkey and around the world, when personal opinions are
intermingled with scientific truths.
Under the circumstances, standing united and feeling empowered by our community is critical to
maintaining our dedication to what we do. We wanted to recap our accomplishments this past year
with the ever-growing community of Sabancı University graduates to get inspiration from our past
and envision a future.
We work tirelessly, with your valuable support, to make our university one of the top universities
of the world.
2017 was another year of national and international achievements as proven by our rankings. We
were number one overall in the 6th University Entrepreneurship and Innovation Index published
by the Ministry of Science, Industry and Technology. We are delighted to have left all other Turkish
universities behind once more in the 5 components of this index, namely scientific and
technological research competence, intellectual property pool, cooperation and interaction,
entrepreneurship and innovation culture, and economic contribution and commercialization. We
scored high in Times Higher Education (THE) and QS international recognition lists in 2017,

representing Turkey worldwide. For instance, we were in the 351st-400th band on the "World's
Best Universities" rankings issued by THE, and in the 461st-470th band on the "World University
Rankings" issued by QS. We were also named Istanbul's top university in the annual “QS Best
Student Cities” index.
Please check the SU 2017 Almanac for more details about our achievements in 2017.
We now have close to ten thousand graduates, whose achievements make us proud.
We continue to be influential in the society through our projects. Faculty members Erdağ Aksel,
Murat Germen and Selçuk Artut took part in the 12th “Contemporary Istanbul” contemporary arts
exhibition that makes Istanbul an international hub for art every year. An animated film titled
"AlieNation - Radio Boy" produced by faculty member Alex Wong and a team of Visual Arts and
Visual Communication Design students was accepted to the Boston International Film Festival.
Sabancı University Nanotechnology Research and Application Center (SUNUM) and Akıneri
Musical Instruments used graphene in a musical instrument for the first time in the world.
Established within Sabancı University, the NANOGRAFEN Company produced the nanomaterials
for the first graphene-reinforced clarinet.
A packaging film coated with clay nanotubes developed by Sabancı University was presented at
the 254th National Meeting & Exposition of the American Chemical Society (ACS) in Washington,
D.C. Developed as part of a project by SUNUM Researcher Hayriye Ünal as implementer and
FENS Dean Yusuf Menceloğlu, Faculty Member Fevzi Çakmak Cebeci and Integrated
Manufacturing Technologies Research and Development Center (SU-IMC) Researcher Serkan
Ünal as advisors. The material prevents over-ripening of fresh produce and reduces microbial
growth in meat products, extending the shelf-life of perishables.
Sabancı University took another step towards internationalization and renewed its AACSB
accreditation. The Sabancı University School of Management continued to be the youngest Turkish
school of management accredited by AACSB with what is known as a global certificate of quality.
We continued our efforts to reinforce Sabancı University's leadership in teaching as one of the three
key components of our strategy. We have expanded our ever-growing graduate studies portfolio
with a PhD program on Gender by the FASS, and a master's/PhD program on Cyber Security by
the FENS. Both are the first programs in Turkey in their respective fields that are offered in English.
Civic Involvement Projects (CIP) hosted a conference to discuss new developments and different
approaches in social responsibility. This conference was the first of its kind to be organized by a
university in Turkey, and took our leadership to the national level.
We opened the Tosun Terzioğlu Garden, named to honor the memory of our Founding President
Tosun Terzioğlu, who passed away in February 2016. Located next to the Information Center, this
garden is a haven for free thought and dialog.
Based on the outputs of the 3rd Search Conference we had held in 2016 to further our vision to
become a global university, we developed the first 5-year strategic plan of Sabancı University. The
main objective for the next five years is to enhance the university’s engagement with the industry

and civil society, while focusing on a selected set of global and regional challenges that will
strengthen the brand of Sabancı University.







Maintaining SU’s pioneer role in education
Increasing volume of quality research
Attracting and retaining high quality human resources
Sustaining financial stability of the university
Maintaining leadership in innovation and entrepreneurship
Improving internationalization

Dear Graduate,
We have had numerous opportunities to come together in Alumni Meetings held by our Alumni
Office in the US (for the first time in the West Coast, in addition to our regular meetings in the East
Coast), UK, Netherlands, on campus, at the Museum, and in various other events held by SUMED.
We hope to see more of our alumni, the most populous member of the Sabancı University family,
in 2018.
Our alumni's support of the SU Scholarship Fund became even greater in 2017. 704 graduates
sharing our responsibility to remove financial barriers to high-quality education donated to the SU
Scholarship Fund, including the fund established by SUMED in memory of our Founding President
Tosun Terzioğlu, who passed away in February 2016. Other than the funds received from Sabancı
Group companies, research funds and the Summer High School, 738 individual and 7 institutional
donors among our alumni, employees, students and friends of SU raised 1,100,000 TL for our
Scholarship Fund last year.
I consider myself fortunate to be a member of Sabancı University and its long line of outstanding
national and international achievements in science, technology, social sciences, art, management,
service to society, and the dissemination of knowledge and processes across the society as a whole.
We strengthened our bond with the “Sabancılı Olmak” video we made with our alumni in 2017.
Greeting the new year with an optimistic energy, I hope that 2018 brings health, peace, happiness
and success to you all.
Sincerely,
Ayşe Kadıoğlu

