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Tüm yükseköğretim hayatım kamu üniversitelerinde geçti. 
ODTÜ’de lisans ve lisansüstü programlarını tamamladım, araştırma 
görevlisi olarak çalıştım. Doktoramı aldığım Toronto Üniversitesi 
Kanada’nın en güçlü kamu araştırma üniversitesi. Bu üniversitede 
doktora çalışmalarım sırasında Kanada hükümetinin üniversiteye 
sağladığı ve üniversitenin kendi kaynaklardan verdiği burslar aldım, 
asistan olarak çalıştım. Aynı kurumda doktora sonrası araştırmacı 
olarak iki yılı aşkın araştırma projelerinde çalıştım. Boğaziçi 

Üniversitesine katıldığım 1998 yılından itibaren bu kez bu güçlü kamu üniversitesinin her 
kademesinde (bölüm, fakülte, rektörlük) görev yaptım. Halen Endüstri Mühendisliği Bölüm 
Başkanlığı ve Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürüyorum. 
 
Boğaziçi Üniversitesinin Uluslararası Akademik İlişikler Koordinatörü olarak çalıştığım 8 yıl 
(2009-2016) boyunca Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik bölgesi üniversitelerini 
ziyaret ettim, bu üniversiteler ile Boğaziçi Üniversitesi arasında kurumsal akademik ilişkiler 
geliştirdim. Üniversiteyi uluslararası akademik ağlarda temsil ettim.  Bu sürede dünya 
yükseköğretim alanındaki başarılı/başarısız/değişmekte olan sistemler konusunda geniş 
gözlem yapıp tecrübe kazandım. Değişik ülkelerin kamu yönetimi düzeni içinde etkin bir 
araştırma üniversitesinin ihtiyaçlarını gördüm. Bu görevim sonunda “Boğaziçi Üniversitesi 
Küresel Katılım Stratejisi” belgesini hazırladım. Bu strateji belgesi BÜ Senatosunun 2016/05 
sayılı toplantısında oy birliği ile kabul edildi.  
 
Boğaziçi Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Merkezinin kuruluşunda çalıştım, merkezin 
vizyon, misyon ve kuruluş planlarını hazırladım.  2018-2019 akademik yılında Columbia 
Üniversitesi ve McGill Üniversitesinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundum, ders verdim, 
araştırma yaptım. Özel bir üniversite olan Columbia ve Kanada’nın bir başka çok güçlü kamu 
araştırma üniversitesi olan McGill’deki çalışmalarım sırasında güçlü bir araştırma 
üniversitesinin ne tür akademik ve idari modellerle yönetileceğine dair düşüncelerim 
olgunlaştı.  
 
Boğaziçi Üniversitesi Senatosunun 23 Aralık 2016 tarihli 2016/19 sayılı toplantısında 
Türkiye’de akademik yönetim modellerine ilişkin ayrıntılı ve karşılaştırmalı bir çalışma 
yapmak üzere kurulan Üniversitelerde Yönetim Yapılanması Çalışma Komisyonunda görev 
aldım. 2021 yılı başından itibaren komisyon başkanı olarak görev yapıyorum. Komisyondaki 
meslektaşlarım ile Kamu Araştırma Üniversitesinin Geleceği: Akademik Özgürlük ve 
Üniversite Özerkliği İlkeleri Temelinde bir Arayış başlıklı raporu hazırladık. Boğaziçi 
Üniversitesindeki tüm akademik birimlerin görüşlerini alarak raporu 13 Temmuz 2021’de 
tamamladık ve Senatoya sunduk. Bu raporda, kamu araştırma üniversitesi tanımını 
akademik özgürlük ve kurumsal özerklik ekseninde kurguladık ve bunun özgün araştırma, 
kaliteli yükseköğretim ve topluma hizmet üreten güçlü bir model olduğunu savunduk.  
 
Boğaziçi Üniversitesinde bu kurguladığımız modelin güçlenmesi, üniversitenin Türkiye ve 
dünyada rekabetçi konumunu kaybetmemesi, aksine ilerletmesi için çalışacağım. Boğaziçi 



Üniversitesinde Senatoya bağlı 34, ÜYK’ya bağlı 47 komisyon mevcut. Bu komisyonlarda 
300’e yakın öğretim üyesi görev yapıyor. İdari personel ve öğrenci temsilcileri de kendileri ile 
ilgili komisyonlarda yer alıyor. Ayrıca fakülte/enstitü/yüksekokul/bölüm kurul ve 
komisyonları var. Üst yetkili kurulların, bu kanallardan süzülerek gelen bilgi ve görüş ile karar 
almasının en sağlıklı akademik yönetim biçimi olduğunu düşünüyorum. Bu yönetim biçimini 
etkin kullanabilmenin yolu liyakat, akademik ahlak, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine 
dayanıyor. 158 yıllık eğitim kurumu ve 50 yıllık kamu üniversitesi tecrübesi ile Boğaziçi 
Üniversitesi bugün bu yönetim biçimi ile neler yapabileceğini kanıtlamıştır.  
 
Boğaziçi Üniversitene gücünü veren öğretim üyeleri, harika öğrencileri, idari personeli ve 
mezunlarıdır. Bu grupların üniversitenin başarısı için birlikte çalışmasının yollarını 
kurgulayacağım. Boğaziçi Üniversitesi, zorlu zamanları birlikte çalışarak, tartışarak ve çözüm 
üreterek aşmasını bilen bir kurumdur. Bu vizyon ile rektörlük görevine adayım. 
 
 
 


