
2017 Ocak ayından beri yürütmekte olduğum Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü müdürlüğü 

görevim boyunca Senato’muzun "Kamu Üniversitelerinin İşleyişine Dair İlkeler” metnine bağlı biçimde 

kusursuz işleyişi içinde de çalıştım, son iki yıldır yaşadığımız tarihi büyük krizlerin içinde de bulundum. 

Akademik yönetim ilkelerimize ve parlementer yönetim biçimine bağlı işleyişiyle Senato’muzun 

pandemi sürecinde Üniversitemizin mensuplarını sağlığını ve haklarını korumak için ne kadar etkili 

olduğunu görmemin yanı sıra, son 7 aylık süreçte bunlardan sapıldığında ne kadar çok temel sorun 

yaşandığını ve zararlar ortaya çıktığını da deneyimledim.  

İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde bunun bir görev olduğunu düşünerek Rektör adayı olmaya 

karar verdim ve sizlerle düşüncelerimi paylaşmak istedim. Ocak ayı başında Senato’muzun belirlemiş 

olduğu ilkelere bağlı biçimde görevimizin başında olduğumuzu ifade eden bildiriye ve en son 18 

Temmuz tarihinde “Senatörlerden Rektör Adaylarına Açık Mektup” başlıklı yazıya imza atmış biri 

olarak üniversitemizin Rektör adaylarından beklentilerine karşılık vereceğimi elbette taahhüt ederim. 

Desteklemeniz durumunda başvurumu YÖK’e göndereceğim. 

Veriye ve gerçeklere dayalı, eşitliği, temel hak ve özgürlükleri merkeze koyan, demokratik, iyi iletişim 

temelli, bir sorunun tüm taraflarını dikkate alan ve konuları müzakere ederek sabırla ortak aklı arayan 

bir tutumun aşamayacağı engel olmadığına inanıyorum. Bunu tüm üniversitemize paralel biçimde 

Enstitümüzde uzun yıllardır sistematik biçimde başarıyla uyguladığımızı düşünüyorum. Bu tutumla 

üniversitemizde oluşan hasarları hızla gidereceğimize eminim. Diğer yandan, üniversitemizin başarısız 

olduğu ve ülkemizin faydasına yönelik çalışmakta yetersiz kaldığı savlarının veriye dayalı olmadığını ve 

gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Aksine oldukça sınırlı kaynaklarla yüksek nitelikli bir üretkenliği 

istikrarla sürdürdüğümüz görüşündeyim. Yıllardır gururla bir parçası olmama rağmen üniversitemizin 

akademisyenlerinin ve öğrencilerinin nitelikleri ve yetenekleri ile her karşılaşmamda yeni bir hayranlık 

hissi duyuyorum. Bu gerçekten özel potansiyeli kullanarak üniversitemizin kendini onarmasının yanı 

sıra bilimsel ve toplumsal fayda üretimini arttırarak üst seviyelere çıkartmaya devam edeceğine de 

eminim. Uluslararasılaşmayı giderek arttırmamızın bu yolda ihtiyaç duyduğumuz fonları sağlamaya, 

bilimsel ve toplumsal etkimizi yükseltmemize ve ülkemize prestij kazandırmamıza yardımcı olacağını 

düşünüyorum. 2019 yılında rektörlüğümüzün destekleriyle yürüttüğümüz Avrupa Üniversitesi kurucu 

üyeliği müzakereleri sonucu oluşturulan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen projemizle  bu 

noktada çok önemli bir fırsat yakalamış durumdayız. Üniversitemizin akademik yüksek niteliklere ek 

olarak kültürel ve sanatsal donanımlar kazandırarak evrensel seviyede insanlar yetiştirme misyonu ve 

sadece bir kısmından söz edebildiğim bu potansiyeliyle ülkemizin değerine değer katmayı 

sürdüreceğinden şüphe duyulmasına hiç gerek olmadığı görüşündeyim.  
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