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BİZ KİMİZ? 

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM), 1 Aralık 2012 
tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bağımsız bir düşünce 
kuruluşudur. Merkezimiz, kamu kurumlarında, üniversitelerde ve 
özel sektörde görev yapan ve pek çoğu aynı zamanda akademik 
kariyerlerine devam eden gönüllü genç uzmanlar tarafından 
kurulmuştur ve gönüllü olarak katkı sunmak isteyen herkese 
açıktır. 

AMACIMIZ: 

Ülkemizin yetişmiş insan gücünü; hiçbir siyasi, etnik, dini, 
mezhepsel ve ideolojik ayırıma tutmaksızın, asgari müşterekimiz 
olan milli menfaatler temelinde bir araya getirmek, insan 
gücümüzün daha iyi yetişmesine vesile olmak, ülkemizin dünya 
siyasetinde hak ettiği ağırlığa kavuşması için düşünce ve politika 
geliştirmek. 

KİMLER SASAM’A KATILABİLİR? 

Aşağıdaki üç özelliği kendisinde taşıyan herkes, Merkezimizin 
çatısı altında görev alabilir ve faaliyetlerimize katkı verebilir: 

1- Kendini yetiştirmiş ve/veya yetiştirme çalışan (Liyakat), 
2- Dürüst (Dürüstlük), 
3- Ülkesi ve milleti için faydalı olma amacı taşıyan (Vatanseverlik) 

SAHİPKIRAN NEDİR?  

Sahipkıran; Müşteri (Jupiter) ve Zühre yıldızlarının aynı hizada 
oldukları zamanda doğan kişilere atfedilen bir sıfattır. Bu kişilerin 
cihangir olacaklarına inanılır. Cengiz, Timur, Fatih Sultan Mehmet, 
Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman gibi hükümdarların 
bu sıfatı kullandıkları bilinmektedir. Türk Dil Kurumunun 
yayınladığı güncel sözlükte, Sahipkıran için; “güçlü ve üstün 
hükümdar” tanımı yapılmaktadır. 

NEDEN SAHİPKIRAN? 

Türkiye’nin süper bir güç olma potansiyelini taşıdığına ve sahip 
olduğumuz kaynakların verimli kullanılması durumunda bu 
potansiyelin fiiliyata dönüşeceğine inanan bizler, Türkiye’nin süper 
bir güç olmasına yönelik idealimizi yansıtması amacıyla, 
Merkezimizin adını Sahipkıran olarak isimlendirdik. 



YURTDIŞI TEŞKİLATLANMASI 

SASAM, vatandaşlarımızın yaşadığı her ülkede şubeler oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Yurtdışı şubelerin misyonu, şu şekilde 
belirlenmiştir:  

1- Lobicilik: Şubenin bulunduğu ülkede yaşamakta olan 
vatandaşlarımız arasında yer alan entelektüelleri ve işadamlarını bir 
araya getirmek, ülkede yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına 
yönelik çözüm önerileri geliştirmek, bu önerileri ilgili ülke ve 
Türkiye’de yetkililere iletmek ve gerektiğinde Türkiye adına lobi 
faaliyetlerinde bulunmak.  

2- Öğrencilere Yönelik Rehberlik: Şubenin bulunduğu ülkede 
yetişen Türk öğrencilere yönelik yönlendirme ve rehberlik 
hizmetleri sunmak. 

3- Staj: Şubenin bulunduğu ülkede yaşayan veya eğitim için ülkeye 
gelen Türk öğrencilere staj imkânı sunmak ve bu vesileyle eğitim 
gördükleri ülkeyi daha iyi tanımalarını sağlamak. 

4- Networking: Başta düşünce kuruluşları olmak üzere, şubenin 
bulunduğu kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim halinde 
olmak, Türk entelektüellerin ve öğrencilerin bu kurumları 
tanımalarına ve bu kurumlarda çalışanlarla iletişim kurmalarına 
vesile olmak. 

5- Akademik Yönlendirme ve Rehberlik: Şubenin bulunduğu 
ülkeye akademik eğitim için gelen öğrencilerin kendi dallarında ve 
şubenin bulunduğu ülkedeki yaşamlarında başarılı olmaları için 
gerekli rehberliği yapmak. 

6- Akademik Araştırmalar: Şubenin bulunduğu ülkede yaşayan 
veya çeşitli vesilelerle şubenin bulunduğu ülkeye gelen 
akademisyen ve öğrencilerden SASAM ile ortak çalışma yapmak 
isteyenlerle birlikte, ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal yapısına 
ilişkin özel araştırmalar yapmak. 

7- Medya Takip: Şubenin bulunduğu ülkeyi, Türkiye'yi ve bölgeyi 
ilgilendiren konularda yayınlanan önemli yazı ve haberleri takip 
etmek, bunların özetlerini hazırlamak ve web sitesinde 
yayınlayarak Türkiye’de bilgi birimi oluşmasını temin etmek.  



YURTİÇİ TEŞKİLATLANMASI 

SASAM, sadece Ankara merkezli olarak faaliyet göstermek yerine, 
yerel sorunları incelemek ve bu sorunlar için çözüm önerileri 
geliştirmek amacıyla ülkemizin tüm illerinde şubeler oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Yurtiçi şubelerin misyonu, şu şekilde 
belirlenmiştir:  

1- Stratejik Araştırma: Şubenin bulunduğu ilde bulunan 
entelektüelleri ve işadamlarını bir araya getirmek, ilin sorunlarına 
yönelik çözüm önerileri geliştirmek, bu önerileri ilin yetkili 
makamlarına ve siyasilere iletmek, 

2- Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler: Şubenin bulunduğu ilde, halka 
açık bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek. 

3- Staj: Şubenin bulunduğu ilde eğitim gören üniversite 
öğrencilerine staj imkânı sunmak,  

4- Networking: Şubenin bulunduğu ilde eğitim gören üniversite 
öğrencilerinin Ankara’daki resmi ve sivil kurumlarla iletişimlerini 
sağlamak ve kariyer planlamalarında yardımcı olmak. 

 

  



ÜNİVERSİTE TEŞKİLATLANMASI 

(ÜNİVERSİTE TOPLULUKLARI) 
 

“Türkiye’nin geleceğinin mimarları, Sahipkıran’da buluşuyor!” 
sloganı ile gayretli ve üretken üniversitelileri, Sahipkıran 
AKADEMİ çatısı altında bir araya gelmeye davet ediyor ve 
üniversitelerde Sahipkıran Stratejik Araştırma Toplulukları 
kurulmasını teşvik ediyoruz. Üniversite topluluklarının misyonu, 
şu şekilde belirlenmiştir:  

1- Stratejik Araştırma: Topluluğun bulunduğu üniversitede 
bulunan idealist öğrencileri bir araya getirmek, öğrencilerin yerel, 
ulusal ve uluslararası konularda çalışmalar yapmalarını teşvik 
etmek, 

2- Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler: Topluluğun yer aldığı 
üniversitede, tüm öğrencilere açık bilimsel ve kültürel etkinlikler 
düzenlemek. 

3- Networking: Öğrencilerin Ankara’daki resmi ve sivil kurumlarla 
iletişimlerini sağlamak ve kariyer planlamalarında yardımcı olmak. 

 
Süleyman Demirel Üniversitesi’nde “Irak ve Suriye Türkmeneli Dramı” Panelimiz 



İŞBİRLİĞİ & DESTEK 

Merkezimiz kadrosuna katılmak, faaliyetlerine katkı sunmak, 

sponsor olmak, veya kurumsal olarak Merkezimiz ile işbirliği 

yapmak isterseniz, +90 312 433 7417 no’lu hattan bizimle 

iletişime geçebilir, yardım ve bağışlarınızı Derneğimizin Ziraat 

Bankası Ankara Meşrutiyet Şubesi’nde kayıtlı TR44 0001 0017 

6469 3054 9550 06 IBAN no’lu hesabına iletebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi 

SASAM 

Mithatpaşa Caddesi 54/6 Kızılay ANKARA 

Web: www.sahipkiran.org, E-posta: bilgi@sahipkiran.org 

Tel&Faks: 0312 433 7417 

 

Yardım ve bağışlarınız için banka hesap numaramız: TR44 

0001 0017 6469 3054 9550 06 (Ziraat Bankası Ankara 

Meşrutiyet Şubesi) 

http://sahipkiran.org/iletisim/
http://www.sahipkiran.org/
mailto:bilgi@sahipkiran.org

