
uruluflundan bu yana Türk e¤itim sisteminde pek çok alandaki yenili-
¤e öncülük eden ve akademik hayat›n› baflar›larla sürdüren TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, ilk mezunlar›n› verdi.

2007-2008 E¤itim Ö¤retim Y›l› Mezuniyet Töreni'ne, Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül, TOBB ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Baflkan› M. Rifat Hi-
sarc›kl›o¤lu, YÖK Baflkan› Yusuf Ziya Özcan, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr.
Tahsin Kesici ve çok say›da davetli kat›ld›. 

Mezuniyet töreninde, mezunlardan üniversite birincisi Sinem fienkaya,
üniversite ikincisi ‹dil Bilgiç ve üniversite üçüncüsü Destan K›r›mhan'a plâket
ve baflar› belgelerini Cumhurbaflkan› Abdullah Gül verdi. Gül, ayr›ca ilk üçe gi-
ren ö¤rencilere birer porselen tabak hediye etti. 

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, mezuniyet töreninde yapt›¤› ko-
nuflmada, insan hayat›ndaki en mutlu anlardan birinin çocuklar›n emeklerinin
karfl›l›¤›n› ald›¤› zamanlar oldu¤unu belirterek, “Bugün de bu mutlulu¤u pay-
laflmak için burada bulunuyoruz” dedi. 

BU GENÇLER ‹CAT ÇIKARSINLAR D‹YE BU ÜN‹VERS‹TEDELER

TOBB ETÜ'nün ilk mezunlar›n› vermesinin mutlulu¤unu ve gururunu ya-
flad›klar›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, üniversitenin aç›l›fl›n› da Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül ile yapt›klar›n› hat›rlatt›. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, üniver-
siteyi kurmalar›ndaki amac›n nitelikli insan gücü yetifltirilmesine katk› sa¤lamak
ve Türk e¤itim sistemine model bir üniversite kazand›rmak oldu¤unu belirtti. 

Üniversite sanayi iflbirli¤ini gerçeklefltirme hedefiyle yola ç›kt›klar›n› vurgu-
layan Hisarc›kl›o¤lu, “Çocukken farkl› bir fley söyledi¤imde babaannem 'icat
ç›karma' derdi. Sonra bunun Anadolu'nun tüm flehirlerinde yayg›n bir söz ol-
du¤unu gördüm. Biz çocuklar› yanl›fl yetifltiriyoruz. Çocuklara 'icat ç›karma'
de¤il, 'icat ç›kar' dememiz laz›m. ‹flte bu gençler icat ç›kars›nlar diye bu üni-
versitedeler” diye konufltu. 

TOBB ETÜ'nün yüksek ö¤renimde istihdam› temel alan bir yap›ya sahip
oldu¤unu ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, akademik kadro itibar›yla da tersine beyin
göçü sa¤lad›klar›n›, yurt d›fl›nda görev yapan birçok hocan›n Türkiye'ye gele-
rek TOBB ETÜ'de ders vermeye bafllad›¤›n› dile getirdi.

Hukuk fakültesi açmak için iki senedir beklediklerini belirten Hisarc›kl›o¤-
lu, hukuk fakültesinin kurulmas›na izin veren YÖK Baflkan› Yusuf Ziya Öz-
can'a teflekkür etti. 

Mezun olan ö¤rencilere de seslenen Hisarc›kl›o¤lu, “Hiç kimsenin içine
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TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül ve TOBB ETÜ birincisi Sinem fienkaya.
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