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Sabancı Üniversitesi 2016 Mezuniyet Töreni Konuşması

Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım ve Üyelerim, Değerli Ailelerimiz,
Sevgili Meslekdaşlarım,
Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,
ve Çok Sevgili Mezunlarımız ve Öğrencilerimiz,

Bugün Sabancı Üniversitesi ailesi için yine çok güzel ve gurur verici bir gün.

Today again is a beautiful and proud day for the Sabancı University extended family.
As part of this beauty and pride, we see 26 flags, not flags of differentiation and
opposition, but here in this campus flags of working together, mutual understanding, and
mutual help. I was most happy and honored to invite to our Ceremony the families of our
international graduating students. You are essential to the fabric of our mission, and
from now on Sabancı University will always be your second country. Please keep coming
back.

Sevgili Mezunlarımız,
Bugün aileleriniz sizle gurur duyuyor. Biz sizle gurur duyuyoruz. En önemlisi, siz kendi
kendinizle haklı olarak gurur duyuyorsunuz. Şu anda sizden hissettiğimiz, beraber
yıllarımızda sizden hissettiğimiz, enerjiniz, özgüveniniz, birikiminiz, daha şimdiden mühendislik olsun, sanat olsun, toplumsal hizmet olsun - vermiş olduğunuz katkılar ve
yapıtlarınız, birbirinizle ve toplumla arkadaşlıklarınız ve bağlarınız, bu gururu ve
mutluluğu haklı yapıyor. Çok daha fazlasını yaratacaksınız, gelecek sizin, yaşam sizin.
Siz gençler ve öteki üniversitelerden arkadaşlarınız sayesinde ülkemizin ve bölgenin
geleceğinden ümit doluyoz, zor günler aşılacak.
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Herhangi bir kurumu değerli ve etkin kılan, herşeyden önce insan faktörüdür. Bir
üniversitede, bir okulda da, en önemli enerji, dinamizm ve gerçeklilik kaynağı,
öğrencilerdir. Ayrıca, sizin genç, yeni ve sorgulayıcı enerjiniz, biz çalışanlara yayılıyor,
bu sayede genç, enerjik ve sorgulayıcı kalabiliyoruz, yani siz bize bir beyin ve ruh pilatesi
yaptırıyorsunuz.

İnsan faktörü güçlü olursa, kurumun aldığı sonuçlar, başarılar da bellidir. İnsan odaklı
Sabancı Üniversitesi, geçen yıl da başarılarını katladı: Örneğin, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının Yenilikçilik ve Girişimcilik endeksinde bütün Türkiye
üniversiteleri arasında yine birinci olduk. Bütün dünyada ise, 50 Yaşından Genç
Üniversiteler Sıralamasında 13., her yaştan Asya Üniversitelerinde 21., BRICS ve diğer
hızlı gelişen 17 ekonomide 22. sıradayız. Bunlar birer gösterge, tabii ki herşeyin
göstergesi değil. İnsan faktörüne gelince, 2015 yılı içinde, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve
öğretim üyelerimiz, ortalama her 3 günde bir, önemli bir uluslararası veya ulusal ödül
aldı. Biliyoruz ki genelde ve özellikle bu mezuniyetler haftası içinde, birçok rektör kendi
üniversitesi üzerine güzel şeyler söylüyor, bunun için gerekli bakış açılarını buluyor. Ama
herhalde bu rektörler eksersizinde en kolay benim işim, dolayısıyla izin verirseniz biraz
devam edeceğim.

İnsan odaklı ve kişilere güvenen, özgürlükçü, sorgulayıcı ve araştırıcı, toplumla
bütünleşen felsefemiz, başarılarımızın özünde. Somut örneğin, 2015 yılında, 1508 tane
kişisel araştırma projesi oldu 3800 lisans öğrencimizin. Bu sayı, herhalde bütün
Türkiye’deki diğer üniversitelerin lisans öğrencisi araştırma projelerinin toplam
sayısından daha fazla. Diğer üniversitelerde lisans öğrencisilerine daha fazla araştırma
projesi diliyoruz; ama biz de seneye proje sayımızı arttıracağız.

Bu projeler Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizde, Sanat ve Sosyal Bilimler
Fakültemizde, Yönetim Bilimleri Fakültemizde bulunan 88 farklı araştırma
laboratuarında yapılıyor. Avrupa’dan ve Türkiye’den en çok araştırma projesi alan
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üniversiteyiz. Ancak bunun ötesinde, toplumumuza ve dünyaya sunduğumuz önemli
kuruluşlar, merkezler, ilintili kurumlarımız var, örneğin SUNUM Nanoteknoloji
Araştırma ve Uygulama Merkezimiz, İstanbul Politikalar Merkezimiz, IICEC Istanbul
Uluslararası İklim ve Enerji Merkezimiz, Sakıp Sabancı Müzesi, Toplumsal Cinsiyet ve
Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezimiz, Kurumsal Yönetim Forumumuz, EDU
Yönetici Geliştirme Birimimiz, Inovent ve Girişimcilik Kurulumuz, ve başkaları. Geçen
yılda, Akbank’la beraber Finans Mükemmeliyet Merkezimiz ve KordSA-Global’la
beraber İleri Nano-Makro İmalat Teknolojileri (Kompozit) Araştırma ve Pilot Üretim
Merkezimiz, şimdiden öncü konumda başlıyor. Toplumsal Duyarlılık Programımız, 900’e
yakın projeyle, çok sayıda da okula örnek ve yardımcı oluyor. Uluslararası
işbirliklerimize yenilerini ekledik. Sn. Güler Sabancı’nın sözünü ettiği Columbia
Üniversitesi’ndeki Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Kürsüsü ve Merkezi’nin yanı sıra,
dünyanın en iyi işletme okullarından olan Columbia Business School ile Yönetim Bilimleri
Fakültemizin Executive MBA programı için çok kapsamlı bir işbirliğine gittik. MIT ve
Harvard’la kuvvetli işbirliklerimiz devam ediyor. MIT her yıl 8 ders birincisi öğrencisini
20’şer saat ders almaları için Sabancı Üniversitesine yolluyor, biz de aynı şekilde
birincilerimizi MIT’ye yolluyoruz.

Bütün bu merkezleri, öğrenciler dolduruyor. Biz öğrencilerimize ilk günden güvendik,
diploma programlarını kendi seçimleriyle yapma özgürlüğünü veren Türkiye’de tek
üniversite olduk. Yakın geçmişte de çift diploma programını başlatarak, Türkiye’nin en
zengin, 45 değişik çift diploma programını yarattık. Bunun ilk sonuçlarını birkaç dakika
içinde göreceksiniz – özellikle konuşmamı daha fazla uzatmassam. Mezun olduktan
sonra, yaratıcı ve girişimci atılımlarıyla, bütün dünyada devam ediyorlar, büyük bir
zevkle konfor zonlarını zorluyorlar ve başarıyorlar. Harvard Üniversitesinde Parkinson
ve Alzheimer hastalıkları tedavisinde önemli ilerleme; Kanada’da yenilenebilir enerji
ödülü; New York’ta kişisel sanat sergisi; Kaliforniya Silikon Vadisinde girişimcilik;
Miami’de Michelin yıldızlı restorantlarda şeflik ve İstanbul’un lüks otellerine zengin
ekmek türleri tedariki; Venedik Bienalına katılım; Hong Kong’da şirket kurma;
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Himalaya dağlarına kadar bisikletle gidiş; Kamboçya, Tayland, diğer Güneydoğu Asya
ülkelerinde ve Japonya’da sosyal girişimcilik; Çin’de girişimcilik saha çalışmaları; Yeni
Zelanda’da Ulusal Çağdaş Sanat Ödülü, ... mezunlarımız dünyanın her köşesinde
karşımıza çıkıyor.

Hayatta ya çok çalışacaksın, ya çok eğlenceksin. Geri kalanı zaman kaybı. Her birimize
aynı güçte bir beyin verildiği, bilimsel tıbbi bir gerçek. Önemli olan, bunu kullanırken ve
yaşam macerasını yaşarken, motivasyonumuz ve cesaretimiz, çevremizin bize verdiği
motivasyon ve cesaret. Bütün bu başarılarınızı, ilerlemelerinizi, büyük eğlence ve
kazançlarla devam ettirirken, sizin de zaten bildiğiniz bazı tavsiyelerim olacak.
(1) Yakınlarınıza empatiyi, iletişimi, dinlemeyi ve anlatmayı, onlara taşıdığınız sevgiyi ve
verdiğiniz önemi belli etmeyi ve etkin kılmayı, hiç unutmayın veya ertelemeyin. Sizi
özden mutlu edecek, yakınlarınızın mutluluğu ve başarısıdır, yorulduğunuzda veya
sıkıldığınızda sizi diriltecek onların size uzanışıdır.
(2) Toplumsal angajmanızı unutmayın. İnsan odaklı ve özgürlükçü olun.
(3) Arada sırada başarısızlık olmadan, risk ve cesaret olamaz. Önemli olan ne kadar dibe
vurduğunuz değil, oradan ne kadar hızla ve daha güçlü yükseldiğinizdir. Zaman
kullanımınız ve enerjiniz, sizin en büyük gücünüz olsun.

En önemlisi, kendi yolunuzu seçin. Bir filozof doğru olarak demiştir ki: “Bir kişi,
başkalarının kendisini ne yapmak istediğini, ne yapmasıyla tanımlanır”. Sonunda hep
başarın, hep kazanın. Haddinizi bilmeyin, sizi “Aman dikkat et, tedbirli, tedarikli ol” diye
yavaşlatmaya çalışanları dinlemeyin. Atalarımız çok güzel söylemiş, yavaş işe şeytan
karışır. Rakipleriniz yorulup dinlenirken, siz bir gülümsemeyle çalışmaya devam edin,
kazanmanın zevkine bağımlanın.

Burada, bizim ülke olarak çok büyük bir avantajımız, Mustafa Kemal Atatürk örneğimiz
olmasıdır. Atatürk’ün dört temel prensibi vardı: (1) Akla güvenmek, (2) Kendine
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güvenmek, (3) Gençliğe güvenmek, (4) Hiç bir zaman pes etmemek. Biz, Mustafa Kemal
Atatürk’ün cesaretinden, azminden, gücünden, prensiplerinden ayrılmayacağız.

