
Sayın Mütevelli Heyet Başkanım, 

Sayın Rektörüm,  

Saygıdeğer Hocalarım,  

Kıymetli Aileler ve Arkadaşlarım,  

Hepiniz Hoş Geldiniz! 

2015 mezunu olarak bugün sizlerin karşısında bulunmaktan dolayı son derece gururlu, mutlu ve 
heyecanlıyım.  

Mezun arkadaşlarım,  

Şu anki duygularınızı, akıl karmaşasını tahmin edebiliyorum; ancak size tavsiyem bugünün, şu anın 
tadını çıkarmanız. Aynı yollardan geçmiş bir arkadaşınız olarak, bu döneme dair deneyimlerimden 
öğrendiklerimi sizinle paylaşacağım. 

Sevgili arkadaşlar, 

Geleceğinize yön verecek olan ilk adımı okuyacağınız bölümü, üniversiteyi seçerek attınız. 
İstanbul Kültür Üniversitesi’ni tercih ederek bugün başarmak ve hedefe ulaşmak için gerekli 
şartlardan ilki ve bence en önemlisini gerçekleştirdiniz. Bundan sonrası için her şey doğru 
Üniversiteyi seçebilmek gibi doğru kararlar almanıza bağlı. Bu kararları hayata geçirmek için 
üniversitemizin bizlere kattığı bazı değerler var; sorgulama, iletişim, paylaşım, özgüven ve liderlik 
gibi. Şu an etrafınıza iyice bakın. Aranızdan pek çok arkadaşınızı liderlik pozisyonunda 
göreceksiniz. Bazılarınız göz önünde olmak istemese de fark yaratan bireyler olacaklar. Çünkü 
biraz önce saydığım Kültür değerleri sizi öne çıkaracak. Sanmayın ki hepiniz okuduğunuz bölümle 
ilgili bir şeyler yapacak. Ben İngilizce Endüstri Mühendisliği mezunu olarak sadece bir yıl işimle 
ilgili çalıştım. Üniversite yaşantım boyunca Fakültemin ve Üniversitemin sunduğu tüm imkânları 
kullanarak edindiğim yeni bilgi ve mesleki becerilerin yanı sıra var olan becerilerimi geliştirmekle 
hayallerimin peşinden koşmayı tercih ettim.  

Biliyorum ki sizler de tıpkı benim gibi mezun olabilmek için çok yoruldunuz, çok çabaladınız. Ama 
her şey daha yeni başlıyor. Başta aileleriniz olmak üzere tüm toplum sizlerden beklenti içinde. 
Ülkemizin bizim almış olduğunuz üstün ve nitelikli eğitimi icra etmenize ihtiyacı var. Ancak, en 
önemli şey sizin kendinizden ne beklediğinizdir. Size tavsiyem zorlandığınız zaman kendinize 
“Hayattaki tutkum ne?”diye sormanızdır. İşte o tutkunuz, size izlemeniz gereken yolu 
gösterecektir. Belki tutkularınız sizi kurumsal bir hayattan uzak bir yola sokabilir. Tıpkı benim 
kariyerimde olduğu gibi: Girişimcilik. Şu an pek çoğunuz girişimcilik adımını attınız, birçoğunuz 
kararsız. Şunu söyleyebilirim ki girişimcilik size bağımsızlık sağlar. Kendinizle ilgili kararlar ve 
sorumluluklar alabilirsiniz. 

Ben Endüstri Mühendisliği okurken, Bosch, Mercedes Benz, Porsche gibi çok büyük şirketlerde 
stajımı yapıp kepimi havaya fırlattığım gün Rolls-Royce Motor Cars’da marka yönetiminde işe 



başladım. Bütün bunlar şans eseri ya da torpille elde edilmiş fırsatlar değildi. Hepsini planladım, 
olması için çabaladım. En önemlisi kendime, almış olduğum eğitime, diplomama güvendim. 
Mülakatlarda Türkiye’nin en iyisi denilen üniversitelerden mezun rakiplerimi eledim. O gün 
anladım ki mezun olurken sepetinize neler doldurduğunuz önemli. Yurt dışı bazlı büyük 
şirketlerde işe başlamam herkesi mutlu etse de birinci yılımın sonunda mutsuzluğumu fark ettim. 
Ben, kendi markamı yaratmalı ve kendi markamla insanların hayatını değiştirmeliydim. Bunun için 
sizlere biraz önce bahsettiğim tutkularımdan biri olan spor ile yola çıktım. Aileme işten ayrılıp 
niyetimin spor ve sağlıklı yaşam sektöründe marka olmak olduğunu söylediğimde her ailede 
olduğu gibi “Boşuna mı beş dört yıl mühendislik okudun?” tepkisini aldım. Ancak bana yine de 
güvendiler. Akıllara gelebilir, öyle baba parası talebim ya da birikimim yoktu. En önemli birikimim 
eğitim, iletişim, paylaşım, özgüven ve liderlik özelliklerimdi. Biliyordum ki başaracaktım. Her türlü 
zorluğa göğüs germeye hazırdım. 

Sevgili arkadaşlarım, cesaret ve tutku ile engelleri aşmanın sonucu gelen elde edilen başarma 
duygusu gibisi yok. Size bir önerim daha var; hayal kurun. Ülkemizin hayal kurmaya ve bunları 
gerçekleştirmeye ihtiyacı var. Bunları gerçekleştirecek olan sizlersiniz. Çünkü özgür bir 
üniversitede hayata hazırlandınız. 

Sevgili arkadaşlar yorulmadan, emek vermeden başarı gelmiyor. Size şans eseri başarılı olmuş gibi 
görünsem de inanın arkasında altı yaşımdan beri aldığım eğitim, doğru Üniversite seçimim, yoğun 
emek ve hırs var. Aldığınız eğitimi tutkunuzla birleştirin. İnsanların hayatını değiştirecek fikirlere 
dönüştürün. Fark yaratın. Bunu sadece kendi işinizde değil, çalıştığınız yerlerde de yapın. 
İhtiyacınız olan temeli Üniversitenizde geçirdiğiniz yıllar boyunca aldınız. Kendinize inanın. Şu an 
tek eksiğiniz deneyim. Ben de hata yaptım, yapıyorum da fakat hatalarım sayesinde deneyim 
kazanıyorum. Yeter ki hata yapınca kaybetmekten korkmayın, vazgeçmeyin. Şu an yaptığım işle 
insanları ve insanların hayatını olumlu yönde etkilemek benim için en güzel takdir ve ödüldür. 

Sizlere son önerim, aldığınız diplomaya güvenmeniz, kariyer yolunuzu dikkatle çizmeniz, İstanbul 
Kültür Üniversitesinde kazandığınız değerlere sahip çıkarak yaşantınızı sürdürmenizdir. Beni, 
bizleri başarıya ulaştıran, hayata hazırlayan hocalarımıza, Üniversitemize ve ailelerimize hepimiz 
adına sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlere bundan sonraki yaşantınızda başarı ve esenlik diliyorum.   

Sevgi ve saygılarımla.  

Kaan Şahin 

2015 Mezunu (Endüstri Mühendisliği) 


