
Boğaziçi Üniversitesinin Saygıdeğer Paydaşları,Boğaziçi Üniversitesinin Saygıdeğer Paydaşları,

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne aday olduğumu Üniversitemizin değerli paydaşlarınaBoğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne aday olduğumu Üniversitemizin değerli paydaşlarına
bildirmek isterim.bildirmek isterim.

Rektör olarak atandığım takdirde kuralları belli ve katılımcı bir yönetişim sistemiyleRektör olarak atandığım takdirde kuralları belli ve katılımcı bir yönetişim sistemiyle
Üniversiteyi yöneteceğim, atamalarda ve görevlendirmelerde liyakati gözeteceğim veÜniversiteyi yöneteceğim, atamalarda ve görevlendirmelerde liyakati gözeteceğim ve
ayrımcılığa izin vermeyeceğim.ayrımcılığa izin vermeyeceğim.

Görev yapacağım dönem içinde aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeye çalışacağım:Görev yapacağım dönem içinde aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeye çalışacağım:
1. Akademik ve idari personelimizin kullanımına sunulan lojman sayısının %100 artırılması1. Akademik ve idari personelimizin kullanımına sunulan lojman sayısının %100 artırılması
2. Hukuk ve İletişim Fakültelerinin bu alanlarda Türkiye’nin en iyi fakülteleri olarak2. Hukuk ve İletişim Fakültelerinin bu alanlarda Türkiye’nin en iyi fakülteleri olarak
yapılandırılması, nitelikli öğretim üyelerinin istihdamı ve 2022 senesinde öğrenci alımı.yapılandırılması, nitelikli öğretim üyelerinin istihdamı ve 2022 senesinde öğrenci alımı.
3. P1 Hazırlık Okulu öğrencilerinden bir sene içinde BÜEPT sınavını geçenlerin oranının %30-3. P1 Hazırlık Okulu öğrencilerinden bir sene içinde BÜEPT sınavını geçenlerin oranının %30-
40’lardan %70’in üzerine çıkarılması.40’lardan %70’in üzerine çıkarılması.
4. Ana yerleşkemize yakın olmak üzere Üniversitemize yeni arazilerin tahsisinin sağlanması4. Ana yerleşkemize yakın olmak üzere Üniversitemize yeni arazilerin tahsisinin sağlanması
5. Hazırlık Okulu’nun Kandilli yerleşkesine veya Üniversitemize tahsis edilecek yakın bir yere5. Hazırlık Okulu’nun Kandilli yerleşkesine veya Üniversitemize tahsis edilecek yakın bir yere
taşınması.taşınması.
6. Oda tipi yurtların devreden çıkarılarak, daire tipi yeni yurtların inşası ve yurt kapasitesinin6. Oda tipi yurtların devreden çıkarılarak, daire tipi yeni yurtların inşası ve yurt kapasitesinin
artırılması.artırılması.
7. Depreme dayanıklığı yetersiz olan kütüphanenin yıkılıp BÜ’ye yakışan yeni bir7. Depreme dayanıklığı yetersiz olan kütüphanenin yıkılıp BÜ’ye yakışan yeni bir
kütüphanenin inşası.kütüphanenin inşası.
8. Araştırma etkinliğini artıracak yeni enstitülerin kurulması.8. Araştırma etkinliğini artıracak yeni enstitülerin kurulması.
9. Araştırma laboratuvarlarının imkanlarının geliştirilmesi ve yenilerinin kurulması.9. Araştırma laboratuvarlarının imkanlarının geliştirilmesi ve yenilerinin kurulması.
10. Yeni Kuluçka ve Girişimcilik merkezlerinin faaliyete geçirilmesi.10. Yeni Kuluçka ve Girişimcilik merkezlerinin faaliyete geçirilmesi.
11. Sarıtepe Teknoloji Geliştirme Bölgesinin faaliyete geçirilmesi.11. Sarıtepe Teknoloji Geliştirme Bölgesinin faaliyete geçirilmesi.
12. Teknopark kapasitesinin ve işbirliklerinin geliştirilmesi.12. Teknopark kapasitesinin ve işbirliklerinin geliştirilmesi.
13. Üniversite-Sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi.13. Üniversite-Sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi.
14. Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi.14. Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi.
15. Araştırma Merkezlerine kaynakların şeffaf ve adil kriterler ile dağıtılması.15. Araştırma Merkezlerine kaynakların şeffaf ve adil kriterler ile dağıtılması.
16. TTO AŞ finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması.16. TTO AŞ finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması.
17. Akademik istihdamın ve görev yükseltmelerin şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi.17. Akademik istihdamın ve görev yükseltmelerin şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi.
18. Üniversitenin idari etkinliğinin artırılması.18. Üniversitenin idari etkinliğinin artırılması.
19. Öğrencilerin Üniversite yaşamına uygun davranış kurallarına uyumunu sağlayacak19. Öğrencilerin Üniversite yaşamına uygun davranış kurallarına uyumunu sağlayacak
önlemlerin alınması.önlemlerin alınması.
20. Üniversitede verilen eğitimin etkinliğini artıracak tedbirlerin alınması20. Üniversitede verilen eğitimin etkinliğini artıracak tedbirlerin alınması

SaygılarımlaSaygılarımla
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