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Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım ve Üyelerim,
Değerli Aileler,
Sevgili Meslekdaşlarım,
ve Arkadaşlarım Mezunlarımız,

Bugün hepimiz için çok güzel bir gün, son yıllarınızın birikim ve kazanımlarının,
deneyim ve arkadaşlıklarının devam edeceği bilincinde, geleceğin rüyalarına ve
fırsatlarına, serbestisine ve inisyatifine yelken açılan bir gün.

Today we also have our International Graduating Students and their Families with
us. 23 flags, 23 flags of mutual understanding, cooperation and mutual help. We
thank you and celebrate you once more for being with us. Today is your day.

Bu gün mezunlarımızın Ailelerinin günü. Bunca fedakarlıkla, kızlarınızı ve
oğullarınızı bir evrime daha getirdiniz. Son yıllarda, belki ilk kez onlardan uzak
yaşadınız, özlediniz ve merak ettiniz. Şimdi çocuklarınızın kıymetli bir döneminin
sonuna geldiniz, heyecanlı bir başka döneminin başındasının. Bence verebileceğiniz
en iyi üniversite deneyimini ve en iyi yaşam hazırlığını, kızlarınıza ve oğullarınıza
Sabancı Üniversitesinde sağladınız. Onlar size çok teşekkür ediyor, biz size çok
teşekkür ediyoruz. Ancak size en büyük ödül, çocuklarınızın her dönemde,
yakından uzaktan, size verecekleri mutluluktur.

Biz Sabancı Üniversitesi olarak, öğrencilerimize, sanat ve sosyal bilimlerde, yönetim
bilimlerinde, mühendislik ve fen bilimlerinde, en ileri safhada bilgi ve beceriyi
vermek için hiç bir çabayı esirgemiyoruz. Her öğrencimize kendi konularında – ve
tabii bilerek çoğul kullanıyorum – bilgi ve becerilerin ötesinde, yeni bilgi ve
becerileri edinmenin isteğini, özgüvenini, merakını vermeyi hedef biliyoruz.
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Gelecekte aşılacak engelleri, önünüze çıkacak kazanım ve başarı fırsatlarını, her
türlü bilgi ve beceriyi istif ederek halledemezsiniz. Ancak istek, özgüven ve merak
sayesinde, aşarsınız, kazanırsınız ve başarırsınız. Kendi özgür ve bilinçli
seçimlerinizin yollarında mutlu olursunuz ve çevrenize en yararlı olursunuz.

Bildiğiniz gibi, bu yol kendi diploma programınızı özgür ve bilinçli olarak
Üniversitemize katıldıktan sonra seçiminizle başladı. Sizi araştırma ve gerçek hayat
projelerine teşvik etmemizle devam etti. Küresel deneyimler kazandınız. Sabancı
Üniversitesinin öğrenciye ve kişiye duyarlı ortamında, doğal olarak topluma ve
bizden daha zor durumda olan fertlere duyarlı oldunuz. Her yıl, mezuniyet şartı
olarak, 750 öğrencinin katılması gereken Toplumsal Duyarlılık Projelerine,
gönüllülerle 1500 katılım oldu.

Bu yaklaşımların somut sonuçlarını da biliyoruz. Sizlerin katılımıyla araştırmalara
Avrupa’dan en çok proje alan Üniversiteyiz, Türkiye’den en çok proje alan
Üniversiteyiz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çıkardığı bilgilere göre, son
iki yıl üzerinden, Türkiye’nin en girişimci ve en yenilikçi Üniversitesiyiz.
Girişimciliğin ve yenilikçiliğin, başarının, en önemli anlamı, paylaşmaktır. Ben
eminim ki diğer Üniversitelerle en çok işbirliği yapan, en çok yardım vermeye hazır
olan üniversite, Sabancı Üniversitesidir. Küresel olma konusunda ise, öğrenci
başına Avrupa’dan en çok değişim öğrencisi alan Üniversiteyiz, Avrupa’ya en çok
değişim öğrencisi gönderen Üniversiteyiz. Birinci yılımızın ders birincilerini, 20
saat ders alsınlar diye ikinci yıllarında dünyanın en önde üniversitelerinden MIT’ye
yolluyoruz. MIT de kendi öğrencilerinden birinci yıl ders birincilerini aynı şekilde
bize yolluyor. Aynı şekilde Berlin Üniversitesi bizimle çalışıyor. Mezunlarımızın
% 25’i yurt dışında çalışıyor veya eğitim görüyor. Siz bütün dünyaya hazırsınız.
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Kişisel veya grup olarak başarılarınızın listesinin sonu gelmez. Üniversitemiz,
öğrenciler, öğretim üyeleri, çalışanlarıyla, geçen sene ortalama 2 haftada bir, önemli
bir ödül aldı. Eminim bu giderek artacak. Öğrencilerimiz Singapur’da ve
Amerika’da girişimcilik yarışmalarında, Fransa’da yelken yarışmalarında başa
çıktılar. Đşyerlerinde, kültürel ortamlarda, üniversitelerde, Sabancı Üniversitesi
öğrenci ve mezunlarımızın başarı izleri exponansiyel artıyor. Çin’e gittiğimizde,
onların Kaliforniya’daki başarılarını duyuyoruz.

Bu demek değildir ki, durum ve duruşumuzla tatmin oluyoruz. Devamlı, iyi
yaptığımız süreçleri daha iyi yapmak için sorguluyoruz, çalışıyoruz, hızlıca
uyguluyoruz. Öğrencilerimiz bizden her türlü özeni hakkediyorlar. Bizim temel
görevimiz de budur.

Sözlerimi bitirirken, ben size kişisel olarak çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin
bize uygulattığı beyin jimnastiği ve bulaştırdığınız heyecan sayesinde, biz genç
kalıyoruz ve enerjimiz artıyor, ne kadar teşekkür etsek azdır. Başta değindiğim
gibi, siz geleceğin rüyalarına ve fırsatlarına, serbestisine ve inisyatifine yelken
açarken, biz sizi izleyeceğiz, arkadaşlıklarımız ve işbirliklerimiz devam edecek. Bir
Üniversite mezunlarıyla ölçülür, biz bundan çok memnunuz. Son bir nasihat: Her
şeyi hakkediyorsunuz, her şeyi yapabilirsiniz, yeter ki yaptığınızın özüne ve gerçeğe
sadık kalın. O zaman madenler çökmez, yaşamlar ziyan olmaz.

Yakın bir çalışma arkadaşımın söylediği gibi, yapılacak işten kaçmayın, iş sizden
kaçsın. Başarmaktan, başartmaktan, mutlu olmaktan, mutlu etmekten zevk alın.

En kalpten sevgilerimle,

