
Sayın Rektör’üm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanım, Saygıdeğer Hocalarım, değerli 

misafirler ve sevgili arkadaşlarım, Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bu eğitim yolculuğuna 

başlarken mezun olacağımız günün hayali ve heyecanıyla yola çıkmıştık. Şimdi ise hayalimiz gerçek 

oldu ve mezun oluyoruz fakat içimizde buruk bir sevinç taşıyoruz. Çünkü alıştığımız, sevdiğimiz, 

değerli anıları paylaştığımız okulumuzdan ve arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz. 

Mezun olduk bitti işte, gidiyoruz. Bir yanda, zorlu sınavların, projelerin ve sabahlayıp yetiştirilmesi 

gereken her şeyin artık bitmiş olmasının dayanılmaz hafifliği, bir yandan okuldan, arkadaşlarımızdan 

ayrılmamızın vermiş olduğu hüzün birbirine dolaşmış durumda. 

21. yüzyıl gerekliliklerine sahip olmadıkça görünen o ki Lisans ve Master diplomaları da hayat için 

yetersiz hale gelecektir. Bizi hayata karşı güçlü kılan tek başına diplomalarımız değildir, diplomanın 

arkasını bizim hangi birikim ve deneyimle doldurduğumuzdur. 

Değerli Arkadaşlarım 

Eğitim, geleceğe geçiş iznimizdir. Çünkü gelecek, ona bugünden hazırlananların ve geleceği 

şekillendirenlerin olacaktır. İyi bir geleceğin temelinde ise iyi bir geçmiş yatmaktadır. 

Dünyanın uygar toplumları endüstri 4,0 devrimini tamamlayıp endüstri 5,0’a geçerken, yapay zekâda, 

tıpta, eğitimde ve endüstride aklın ve bilimin ışıklı yolunda ilerlerken bize düşen büyük bir 

sorumluluk vardır. 

Nedir bu sorumluluk? 

Kısır politikalarla uğraşmamalıyız, ilim üretmeliyiz, bilgi üretmeliyiz. Özgür bir şekilde yaşamak için 

kendi üreteceğimiz bilim ve sağlam bir ekonomiyle ulaşabiliriz. Milletimizi bilimde, teknolojide ve 

ekonomide özgür kılmak ve bunu sürdürmek milletimize borcumuzdur. Bunu başaracağımıza inancım 

ve güvenim tamdır. 

Değerli ailelerimiz; 

Karamsar değiliz, bilakis çok iyimseriz. Sizin sayenizde Atatürk Türkiye’sinin parlak geleceğine 

inancımız tamdır. Bizleri dünyaya getirdiğiniz andan itibaren, üzerimize titrediniz, emek verdiniz, 

gözbebeğiniz olduk. Zaman zaman bize hiç hissettirmeden üzüldünüz, kaygılar duydunuz. Artık bizim 

geleceğimiz konusunda lütfen korku ve kaygılar yaşamayınız. Hiç şüpheniz olmasın ki ülkemize yararlı 

bir yurttaş, size layık birer evlat olmak için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum. 

Hedeflerimizi iyi koyacağız. Rüzgar doğudan da ,batıdan da, güneyden de kuzeyden de esebilir; 

geminin rotasını biz ayarlayacağız. Yelkenleri biz ayarlayacağız, rüzgarın esiri olmayacağız. İşin iyisini 

değil, en iyisini yapacağız. 

Sözlerime son verirken eklemek istediğim birkaç şey daha var 

Bu bölümü böylesine güzel bir derece ile bitirmek tek başıma elde ettiğim bir başarı değildir. Ben 

ailemin ışığında ve sevgisi ile büyüdüm, öncelikle onlara minnettar olduğumu belirtmek isterim, 

sonrasında bana çokça desteği olan Kaptan Zafer Ulaş ÖZKAN’a teşekkürlerimi sunarım ve son olarak 

ta çok sevdiğim yakın arkadaşlarım desteği, tesellileri ve tebrikleri için ve hocalarıma bana yol 

gösterdikleri ve öğrettikleri her şey için çok teşekkür ederim. 

Arkadaşlar, 

Mezuniyetiniz kutlu olsun 

Her şey gönlünüzce olsun 

Yolumuz bilim ve vicdanımız ile aydınlansın, Hepinize çok teşekkür ediyorum. 


