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2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

MEZUNİYET TÖRENİ KONUŞMA METNİ 
 

Üniversitemizin 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’nin 12.cisini hep 

beraber kutlamanın heyecanını ve gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde, sevincimize 

ortak olduğunuz için şahsım ve tüm Hitit Üniversitesi Ailesi adına teşekkür ediyor, 

hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Mezuniyet Törenimize hoş geldiniz. 

 

Geleceğimizin en büyük teminatı ve aydınlık yarınlarımızın mimarı pırıl pırıl 

gençlerimizi mezun etmenin heyecanını ve mutluluğunu birlikte yaşadığımız bu özel 

günde, Üniversitemizin ülkemize kazandıracağı mesleğinde yetkin gençleri, geleceğe 

gururla uğurlamak için bir aradayız.  

 

Bugün aynı zamanda, hem mezunlarımızın hem de ailelerinin büyük emek verdikleri bir 

sürecin son günü. Ancak yeni bir başlangıcın da ilk günü… 

 

 

Değerli Konuklar, 

 

Hızla değişen ve dönüşen dünyada, bir yandan bilgiyi yöneten ve dönüştüren, diğer 

yandan geleceği oluşturan gençleri yetiştiren kurumlar olarak üniversiteler her geçen 

gün önemlerini artırmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen “Her İle Bir Üniversite” 

projesi büyük önem taşımaktadır. Bu proje kısa  bir süre içinde meyvelerini vermiş olup 

bunun somut ve en iyi örneklerinden birisi de Hitit Üniversitesidir. 

 

Kökeni 1976 yılında kurulan Çorum Makine Meslek Yüksekokuluna dayanan 

Üniversitemiz, yaklaşık 42 yıllık geçmişi olan köklü bir eğitim kurumu olmasının yanı 

sıra, kuruluş yılı itibarıyla 12 yıllık yeni bir üniversitedir. Üniversitemiz, geçmişin 

verdiği tecrübe ve yeni olmanın heyecanıyla bu kısa süre içerisinde, nitelik ve nicelik 

olarak gelişerek büyük mesafeler kat etmiştir. Katılımcılık ve girişimcilik esaslı, insan 

odaklı bir yönetim anlayışı ile üniversitelerden beklenen en temel işlevleri yapmanın 

yanı sıra, topluma her anlamda katkı sağlayan, üniversite-sanayi, üniversite-STK ve 

üniversite-şehir iş birliğini geliştirmiş, ulusal ve uluslararası akademik iş birliklerine 

açık, her geçen gün adından daha fazla söz ettiren ve tercih edilen bir üniversite haline 

gelmiştir.  

 

Hitit Üniversitesi olarak sayıları her geçen gün artan 1,500’e yakın akademik ve idari 

personelimizle, yeni açılan birim ve bölümlerimizle, sürekli gelişen teknolojik 

altyapımızla hem eğitsel hem de araştırma faaliyetlerini en etkin şekilde sürdürerek kısa 

sürede başarı grafiğimizi hızla yükselttik. Üniversitemizin tanınır ve saygın bir 

üniversite imajı sağlaması yolunda ciddi atılımlar gerçekleştirdik. Bunu yaparken 

“Üniversite Kurulmaz, Üniversite Olunur” anlayışıyla hareket ettik. Üniversiteler 

sadece fiziki alanlardan ve sayılardan ibaret olmamakla birlikte aynı zamanda akademik 
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çalışmaları ile bulunduğu ülke, dünyadaki yeri ve yer aldığı şehre/bölgeye sağladığı 

katma değer de bir o kadar önemlidir. Bu vizyonla ülkemizdeki ve dünyadaki 

üniversiteler sıralamasındaki yerimizi her geçen yıl yukarılara taşımanın mutluluğunu 

yaşadık. ‘Bir Dünya Üniversitesi’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz, 

dünyada tatlı suyun yarısının yer aldığı ve fosil kaynakları açısından muazzam bir 

zenginliğe sahip olan Antarktika’ya araştırma yapmak üzere giderek Antarktika Bilim 

Üssü Projesi’nde yer almıştır. 2050’li yıllarda Antarktika’da söz sahibi olabilmek için 

orada bir bilim merkezine sahip olmamız gerekiyor ve bizler de bu bakış açısıyla hareket 

ederek Hitit Üniversitesinin bu oluşum içerisinde yer almasını sağladık. 

 

Bu başarılar bizleri gururlandırırken, birçok çevrenin de takdirini almıştır. Elbette hiçbir 

başarı tesadüfi değildir. Bu başarı, tüm paydaşlarla birlikte sinerji içinde yürütülen ısrarlı 

bir çalışma ve çabanın ürünüdür. Hitit Üniversitesinin başarısı, sizlerin ve hepimizin 

ortak başarısıdır. 

 

 

Sevgili Gençler, 

 

Yaşamınızın yeni bir evresine adım attığınız bu anlamlı günde, sizlerin bu yeni döneme, 

donanımlı bir şekilde girmiş olduğunuzu hatırlatmak isterim. Ancak sizlere vermiş 

olduğumuz bilgiler ve şu ana kadar edindiğiniz tecrübeler, mesleğinizle ilgili 

karşılaşabileceğiniz tüm problemlerin çözümü için her zaman yeterli olmayabilir. Bu 

noktada, eğitim hayatınız boyunca sizlere aşılamaya gayret ettiğimiz hayat boyu 

öğrenme bilinci ile tüm eksiklerinizi giderecek ve artık küreselleşen dünyada sadece 

ülkemizdeki değil; tüm dünyadaki meslektaşlarınızla rekabet edebilir hale geleceksiniz. 

Öğreniminizin ömür boyu sürdürdüğü bilinci, bundan sonra sizlere en büyük kılavuz 

olacaktır. 

 

Günümüzün en önemli hazinesi yetişmiş, nitelikli, dünyayı peşinden sürükleyecek 

heyecana ve bilgi birikimine sahip insan olmuştur. Nitelikli insan gücü ile bilgi üreten 

ve bunu insanoğlunun gelişimi için kullanan ülkeler, günümüzün en büyük güçleri 

haline gelmektedir. Bizlere hep “büyük balık, küçük balığı yutar” derlerdi. Artık balığın 

boyutunun hiçbir önemi kalmamıştır. Artık “hızlı giden balık, yavaş giden balığı” 

geçmektedir.  

 

Türkiye’nin geldiği konum ve sunulan imkanlar, bizlere yapamayacak hiçbir şey 

bırakmıyor. Artık zaman mazeret üretme zamanı değil. Sizlere çok ama çok iş düşüyor 

sevgili kardeşlerim. Çünkü Türkiye, sadece bu ülkede yaşayanların değil; dünyadaki 

tüm mazlumların, mağdurların ve kimsesizlerin umududur.  

 

Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için, 

başta üniversiteler olmak üzere hepimizin çok çalışması gerekiyor. Biz de bu anlayışla, 

protokol Rektörü değil, yeni Türkiye vizyonuna ve değişen dünya konjonktürüne uygun 

bir yönetici olma gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece ülkemiz için değil, 

daha önceleri olduğu gibi tüm insanlığa hizmet etmek için yapmamız gereken bilimsel 
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çalışmalarımızı arttırmak; bilimi satın alan değil, üreten olmak için gayret ediyoruz. 

Bunu, yerlilik ve millilik düşüncesine sahip olan insanlar olarak yapmamız gerekiyor.  

 

 

Sevgili Gençler, 

 

 Kendinize güvenin. Evet dünyayı değiştirecek kişi neden siz olmayasınız? 

Olmamanız için neyiniz eksik? 

 Her işin öncesinde, sonrasında ve merkezinde insan vardır. İnsana değer verin, insan 

odaklı olun, insanları çok sevin. 

 Sahip olduğunuz değerleriniz gücünüzdür. Vatan ve bayrağımız namusumuz ve 

şerefimizdir. Bunlara her durumda ve her zaman sahip çıkın. 

 Akıl ve gönül dengenizi iyi kurun. 

 Unutmayın ki yapılan işin kalitesi, kişinin kalitesini gösterir. O yüzden yaptığınız 

işin kalitesine çok özen gösterin. 

 Maddeye, maddiyata esir olmayın. 

 Taklitçi ve sıradan olmayın. 

 Geleneksel değerlere bağlı, ama dünyadaki gelişmelere çok ama çok açık olun.  

 Mutlaka en az bir yabancı dil öğrenin. 

 Unutmayın bundan sonraki 50 yıl, son bir kaç yüzyıla eşdeğer gelişmelere gebe. 

Buna hazır olmanız, bu süreci şekillendirici unsurlar olmanız gerek. Unutmayın 

kalkınma üretim ile, üretim de ancak bilgiyi üreten, yöneten ve dönüştüren; insanlık 

için kullanan nitelikli insan gücü ile mümkündür.  

 

 

Sevgili Mezunlarımız, 

 

Kendinize güveniniz tam olsun, sorumluluk almaktan kaçınmayın. Çünkü sizler çok iyi 

yetiştiniz. İnanıyoruz ki, ne iş yapıyor olursanız olun, size verdiğimiz üst düzey 

bilgilerle kısa zamanda kariyer basamaklarını hızla tırmanacak ve önemli başarılar elde 

edeceksiniz. Sizler başarıdan başarıya koşarken, mezun olduğunuz Hitit Üniversitesini 

de yücelteceksiniz. Bugünden itibaren üniversiteniz ile aranızda fiziksel bir mesafe 

oluşmaya başlayacak olsa da, sizler her geçen gün büyüyen Hitit Üniversitesi Ailesinin 

birer bireyisiniz.   

 

Bugünü, bir ayrılık olarak görmeyin. Hayatta başarılarınızı bizlerle paylaşın, 

üniversitenizi sık sık ziyaret edin, bizimle görüşün. Bizim için elde edilebilecek en 

büyük ödül, sizlerin başarısı ve mutluluğudur. Üniversitemizle bağlarınızı 

kesmeyeceğinizi ümit ediyor sizlere, ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, onurlu ve 

başarılı bir yaşam diliyorum. bundan sonraki yaşamınızda hepinize sağlık, mutluluk ve 

başarının yanında bol şans da diliyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Yolunuz ve bahtınız 

açık olsun. 

 

 

 

Değerli Meslektaşlarım, 
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Çok kıymetli hocalarım. Öğrencilerimizin bugüne gelmesinde en büyük emek hiç 

şüphesiz size ait. Küresel rakipleriyle yarışabilecek lider vasıflı öğrencileri yetiştirmeyi 

amaç edinerek büyük bir özveriyle çalışarak sevgili öğrencilerimizi, gelecekteki iş ve 

sosyal yaşamlarında büyük başarılara imza atacak yetkinlikte; özgüvenleri çok yüksek, 

insan ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgileri sağlam, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın 

bireyler olarak yetiştirerek mezuniyet aşamasına başarılı bir şekilde getirdiniz. Bu kutsal 

görevi yerine getirerek öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirip topluma kazandırdığınız 

için sizleri içtenlikle kutluyor ve teşekkür ediyorum. Çabalarınız için hepinize 

şükranlarımızı sunarım. 

 

 

Saygıdeğer Veliler, 

 

Dünyaya geldikleri andan itibaren üzerine titrediğiniz, emek verdiğiniz, özenle ve 

zorluklarla zaman zaman kaygı duyarak yetiştirdiğiniz gözbebekleriniz olan 

evlatlarınızı, yaşamlarının en önemli dönemlerinden birinde bizlere emanet ettiniz. 

Değerli akademik kadromuz olağanüstü çabaları sonucu özgüvenleri yüksek, insan 

ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgileri sağlam, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın, 

sorumluluğu üstlenen, sürdüren ve bunun mutluluğunu yaşayan gençlerimiz yetişti. 

Şimdi bu gençleri yaşam mücadelesinin içine, başarılı olacaklarını umut ederek 

uğurlamanın vakti geldi. Biliyorum ki, bugün sizlerin duyguları hepimizden çok farklı. 

Haklı gururunuzu ve mutluluğunuzu sizlerle paylaşıyor, hepinizi tebrik ediyorum. 

 

Sevgili mezunlarımıza verdikleri hediyeleriyle mutluluklarına ve sevinçlerine ortak olan 

Çorum Valisi Necmettin KILIÇ’a, Çorum Belediye Başkanı Zeki GÜL’e ve Çorum 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin BAŞARANHINCAL’a ve İl Müftümüz Dr. 

Ahmet AKIN’a teşekkür ediyorum.  

 

 

Değerli Misafirler, 

 

Üniversitemizin 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 12. Mezuniyet Töreni’nde bizleri 

yalnız bırakmayarak sevincimize ortak olduğunuz için şahsım ve tüm Hitit Üniversitesi 

Ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Büyük Hitit Ailesi, şimdiye kadar 

başardıklarından aldığı güç, cesaret ve tüm kazanımlarıyla yolunda hızlı ve emin 

adımlarla ilerleyerek her geçen gün daha büyük çalışmalara imza atacaktır. Hep birlikte 

el ele vererek Hitit Üniversitesini sadece ülkemizin değil; dünyanın saygın bilim 

yuvalarından biri haline getireceğimize olan inancımla, sizlere teşrifleriniz için çok 

teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
 

 


