
Sayın Mütevelli Heyet Başkanım, Değerli çalışma arkadaşlarım, Sevgili mezunlarımız ve Saygıdeğer 
Aileleri, Kıymetli konuklar, 

 

Üniversitemiz 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenine hepiniz hoş geldiniz.  

 

Mezuniyet Törenleri öğrenciler, aileler ve biz üniversite mensupları için farklı bir duygu yoğunluğu 
oluyor. Yıllarca harcanan emeklerin karşılığını görmek hepimiz için mutluluk ve gurur verici. 
Mezuniyet Törenlerinin bir veda havasında değil, yeni bir başlangıcın ilk adımı olarak 
değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. 

 

 

Değerli Konuklar, 

Bugün uzun bir eğitim-öğretim serüveni sonunda mezun olarak alanlarında uzmanlık kazanan 
gençlerimizin başarılarında siz değerli ailelerimizin ve çalışma arkadaşlarımın payı büyüktür. 
Öğrencilerimize verdiğiniz destekle gelişimlerinin parçası ve ilerleyişlerinin itici gücü oldunuz. 
Mezunlarımızın başarılarında emeği bulunan, onları her zaman, koşulsuz destekleyen siz değerli 
ailelere ve mezunlarımızı engin bilgi ve deneyimleriyle yetiştiren ve gelişimlerine katkı sağlayan tüm 
çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, kendilerini kutluyorum. 

 

Sevgili gençler, değerli mezunlar 

Üniversitemizin kapısından içeri adım attığınız ilk andan mezuniyetinize kadar birçok anı 
biriktirdiğinizi biliyorum. Güçlü bağlarla örülmüş yeni arkadaşlıklar kurdunuz, arkadaşlarınızla önemli 
paylaşımlarınız, ortak bir geçmişiniz oldu. Yarından itibaren hayata karşı duruşunuzu şekillendirmede 
bu ilişkilerin son derece önemli olduğunu göreceksiniz. Her zaman birbirinizin destekçisi, yardımcısı 
olacaksınız.  

 

Şimdi yeni bir adım atma zamanı. Hiçbir şeyin sizi bu adımı atmaktan alıkoymasına izin 
vermeyeceksiniz. Uzun ve ince bir yol bu. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçmekte olduğu ekonomik, 
politik ve sosyal süreçler dikkate alındığında, bu yolda güçlüklerle karşılaşabileceğinizi, sürekli 
başarının mümkün olamayacağını ve hatta başarının engellenebileceğini aklınızda tutun. Ancak her 
durumda umutsuzluğa kapılmadan kendinize, bilginize, demokrasiye olan inancınızla, haksızlığa karşı 
göstereceğiz dirençle kendiniz, ülkeniz ve dünya için her şeyin çok daha iyi ve güzel olacağını, 
hatalarınızdan öğrendiklerinizin, başkalarının size öğrettiklerinden çok daha fazla olacağını 
göreceksiniz.  

 

Yaşam serüveninizin bundan sonraki başlangıçlarında, başkalarının çizdiği kopya edilmiş haritaları bir 
kenara atın ve kendi haritanızı hazırlayın. Başarının en önemli göstergesi çizdiğiniz bu haritaya bağlı 
olarak kişisel mutluluk ve iç huzurudur. Mesleki ve sosyal yaşamda ürettiklerinizden, yaptığınız 
işlerden memnunsanız ve mutluysanız başarılısınız demektir.  



 

Profesyonel yaşamınızda büyük değerler üreteceğinize inanıyorum ve güveniyorum. Aldığınız eğitimle 
bunu başaracak donanımı elde ettiniz. Edindiğiniz donanımla, eylemlerinizde yalnızca kısıtlı bir 
zümrenin çıkarına veya sadece şahsi menfaatlerinize yönelik çıktılar sunmayacağınızı, tüm insanlığa 
değer katacak, barış ve mutluluk dolu yeni bir dünya kurmaya el vereceğinizi biliyorum. Bu biz 
Kültürlülerin yüklendiği bir misyondur. Çünkü Kültürlü çağdaştır, evrenseldir, barış yanlısıdır ve 
Kültürlü bilgi, görgü ve edep sahibidir. 

 

Değerli mezunlar, 

Aklı, vicdanı ve irfanı hür gençler olarak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde bilime, 
topluma ve ülkeye hizmet amacıyla geleceği kurgulayacağınıza olan inancımı yineleyerek, hepinizi 
tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. 

 

Her şey gönlünüzce olsun… Sevgi ve saygılarımla… 


