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Üniversitemizin 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Törenini kutlamanın 

heyecanını ve gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde, bizlere katıldığınız ve sevincimize 

ortak olduğunuz için şahsım ve tüm Hitit Ailesi adına herkese teşekkür ediyor, hepinizi en 

içten duygularımla selamlıyorum. Mezuniyet Törenimize hoş geldiniz. 

Bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Geleceğimizin 

en büyük teminatı ve aydınlık yarınlarımızın mimarı gençlerimizi mezun etmenin heyecanını 

ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizin ülkemize kazandıracağı, mesleğinde yetkin 

gençleri geleceğe gururla uğurlamak için bir aradayız.  

 

Değerli Konuklar, 

 

Ülkemizde son yıllarda eğitime büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda 

gerçekleştirilen her ile üniversite projesi büyük önem taşımaktadır. Başlangıçta oldukça fazla 

eleştiri alan bu proje, kısa süre içinde meyvelerini vermiştir. Bunun somut ve en iyi 

örneklerinden biri de Hitit Üniversitesidir. 

Hitit Üniversitesi kuruluş yılı itibarıyla 10 yıllık yeni bir üniversitedir. Bu 10 yıllık 

süre biz insanlar için uzun bir süre olmakla birlikte üniversite gibi kurumlar için oldukça kısa 

bir süre sayılır. Bu kısa süre içinde Üniversitemiz, ülkemizin ve bölgemizin önemli bir 

yükseköğretim kurumu haline gelmiş ve her ile üniversite projesinin örnek bir modelini 

oluşturmuştur. 

Hitit Üniversitesi olarak sayıları her geçen gün artan öğretim elemanlarımız ve idari 

personelimizle, yeni açılan birim ve bölümlerimizle, sürekli geliştirilen 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. Bu ve benzeri girişimler sayesinde 

ülkemizdeki ve dünyadaki üniversiteler sıralamasındaki yerimizi her geçen yıl yukarılara 
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taşımanın mutluluğunu yaşadık. Bu başarılar bizleri gururlandırırken herkesin takdirini 

kazanıyor. Elbette hiçbir başarı tesadüf değil. Bu başarı tüm paydaşlarla birlikte sinerji içinde 

yürütülen ısrarlı bir çalışma ve çabanın ürünüdür. Hitit Üniversitesinin başarısı sizlerin, 

hepimizin başarısıdır. 

Gururla belirtmeliyim ki Hitit Üniversitesi 8 fakülte, 7 meslek yüksekokulu, 2 

yüksekokul, 3 enstitü ve sayısı 16 bini aşan öğrencisiyle bugün Türkiye’nin önemli eğitim 

kurumları arasında yerini almıştır. 10 yıllık geçmişi, deneyimli personeli, kurumsallaşmış yapı 

ve gelenekleri, sürekli gelişen altyapısı, gerek akademik ve bilimsel gerekse sosyal ve kültürel 

yönden gösterdiği gelişim çizgisi ve öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla analitik düşünebilen, 

sorgulayıcı, ufuk sahibi, şehrimize, bulunduğumuz bölgeye ve ülkemize hizmet eden 

öğrenciler yetiştirmeyi kendine misyon edinmiş ve artık bir marka haline gelmiştir. 

Çağın gerektirdiği tüm gereksinimleri karşılayabilecek bir yaklaşımla üniversitelerin 

en önemli temel işlevi olan eğitim-öğretim faaliyetlerini 185 istihdam odaklı program ile 

başarılı bir şekilde sürdürmekte olan Üniversitemiz, öğrenci ve çalışan sayısı olarak büyük bir 

sıçrama içindedir. Öğrenci sayımız 8 binli rakamlardan 16 bine ulaşmıştır. Yurt içi ve yurt 

dışında gerçekleştirilen etkin tanıtım faaliyetleri ve oluşturulan farkındalık sonucu 

Üniversitemizin doluluk oranları her geçen yıl daha da artmıştır. Genç ve üretken bilim 

insanlarından oluşan 656 akademik, 356 idari personel ile bünyemizde yer alan yardımcı 

elemanlarımızla birlikte personel sayımız yaklaşık 1.200’ü bulmuştur. 

Üniversitemizde, eğitimin uluslararasılaşması konsepti içerisinde başta Erasmus ve 

Mevlana programları olmak üzere 47 farklı ülkeden 124 üniversite ile 156 uluslararası 

anlaşmayla Üniversitemizin dünya ölçeğinde rekabet gücüne sahip, evrensel bir eğitim 

kurumu olması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte olup akademisyenlerimiz 

ve öğrencilerimiz için yeni ufuklar açılmaktadır. Bugün 114 yabancı uyruklu öğrencimiz 

Üniversitemizde eğitim görmektedir. 

Hitit Üniversitesi olarak sadece eğitim-öğretim faaliyetleri ile değil, öğrencilerimizin 

ilgi alanlarına göre hemen hemen her konuda mevcut olan ve her geçen gün sayıları artmakla 

birlikte bugün itibarıyla 84 öğrenci kulübüyle öğrencilerimize; sosyalleşme bilinci, interaktif 

düşünme, vizyon kazanma, sorumluluk ve risk alabilme, liderlik gibi yetkinlikler 

kazandırılmaya çalışılmaktadır.  

Çok sayıda ulusal/uluslararası etkinlik gerçekleştirilmekte olan Üniversitemizde 2016 

Üniversitelerarası Dünya Güreş Şampiyonası ve 2017 Avrupa Üniversiteler Salon 

Futbol Şampiyonası düzenlenecektir. Bu büyük organizasyonlar, ilimizin tanıtılmasına ve 

ekonomisinin canlanmasına büyük katkıda bulunacaktır. 
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Sayısı 13’e ulaşmış olan araştırma ve uygulama merkezlerimizde uzman öğretim 

elemanlarımızca pek çok konuda daha detaylı araştırmalar yapılmaktadır. 2014 yılında açılışı 

yapılarak hizmete giren Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama Araştırma Merkezi 

(HÜBTUAM) bünyesinde yer alan “Toprak Analiz Laboratuvarı” düzenlenen açılış 

töreniyle bu yıl hizmete girmiştir.  Bu zamana kadar çevre illere analiz için gönderilen 

numuneler artık Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama Araştırma Merkezinde 

yapılmaktadır. Hitit Üniversitesi olarak bilimsel faaliyetlerde ve araştırma-geliştirme 

faaliyetlerinde yakaladığımız ivme sürekli geliştirdiğimiz teknolojik altyapımızla daha da 

artacaktır. 

Tıp Fakültemizde 81 öğretim elemanı ile yürütülen çalışmalar büyük bir hız 

kazanmıştır. Fakültemiz, Sağlık Bakanlığı ile yapılan ortak kullanım anlaşması ile Türkiye’de 

neredeyse örnek bir yapılanma gerçekleştirmiş olup ortaya çıkan sinerji ile şimdiye kadar 

ilimizde yapılmayan ya da yapılamayan pek çok cerrahi operasyon yapılabilir hale gelmiştir. 

Hastanemizde 2012 yılındaki sevk sayısı 28.943 iken 2016 yılında bu sayı 2.830’a düşmüştür. 

Yine 2012 yılında koroner anjiyografi için sevk sayısı 1.667 iken 2016’da sadece 169 hasta 

sevk edilmiştir. Şimdiye kadar hastanemizde kardiyolojide 7.300 anjiyo, 3.000 stend 

uygulaması; kalp damar cerrahisinde 550 açık kalp ameliyatı, 350 hastaya by-pass ve 23 

hastaya kalp kapak ameliyatı yapılmıştır. Kanser hastaları artık Çorumda ameliyat 

edilebilmektedir. Kemoterapi için hasta sevki ortadan kaldırılmıştır. Yeni hizmete giren 

Üremeye Yardımcı Tedavi Ünitesi 2011 yılında Sağlık Bakanlığı’nca açılması öngörülen 30 

merkezden hizmete açılabilen sadece 2 merkezden biridir.  

Üniversitemizin en önemli fiziki eksikliği olarak bilinen kampüs sorunu 2011 

yılında başlayan yoğun çalışmalarımızın sonucunda çözüme kavuşturulmuştur. Başlangıçta 

hemen hiç taşınmazı olmayan Hitit Üniversitesine kamulaştırma ve diğer kamu 

kurumlarından kiralama ve tahsis yöntemiyle yaklaşık 2.500.000 m2’lik büyüklüğe ulaşacak 

kampüs arazileri edinilmiştir. Fiziki yapılanma çalışmaları kapsamında; Hitit Üniversitesi 

Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM), Çorum Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi (TEKNOKENT), Meslek Yüksekokulu ve Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulunun 

binaları tamamlanmış ve hizmet vermeye başlamıştır. İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi, Sungurlu Meslek Yüksekokulu, Merkez Yemekhane, Isı ve Enerji Merkezi 

ve Spor Salonu ise yapımı devam eden projelerimizdir. İleriye dönük projeksiyonlarla, 

profesyonel bir ekip tarafından büyük bir titizlikle yapılan çalışmalar sonucu, bugün son 

derece modern binalarımızın inşaatları hızla yükselmektedir. 
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Hitit Üniversitesinin başarılarını kısa bir konuşmada birer cümleyle sıralamak artık 

zorlaşmıştır. Bu noktaya gerçekten 7/24 çalışmalarımızın sonucunda geldik. Tüm 

paydaşlarımız ve Çorum gönüldaşlarıyla birlikte uyum içerisinde hareket ederek, Hitit 

Üniversitesinin Çorum’un dünyaya açılan bir penceresi olması için canla başla gece gündüz 

demeden çalıştık.  

Katılımcılık ve girişimcilik esaslı yönetim anlayışı ile hareket eden, ulusal ve 

uluslararası iş birliklerine açık; üniversitelerden beklenen en temel işlevleri yapmanın yanı 

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

şehir iş birliğini geliştirmiş bir üniversite olarak bizler hayata ve insana dokunmayan 

faaliyetlerin gerçekte katkı olmadığının farkındayız. Bu sebeple, Hitit Üniversitesi olarak 

toplumların her alanda sürükleyici ve öncü kurumlarının üniversiteler olması gerektiği 

bilinciyle gerek ülkelerin gelişiminde önemli rol oynayan nitelikli insan gücünün 

yetiştirilmesinde, gerekse yarınlarımızın şekillenmesinde en önemli kaynak olan bilginin 

üretilmesinde üzerimize düşen görevi en iyi şekilde gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz.  

 

Kıymetli misafirler,  

 

Günümüz dünyasında en önemli sermaye; beşeri sermaye. Yani yetişmiş insan 

gücüdür. Bütün gücümüzü, enerjimizi başta gençlerimiz olmak üzere kişilerin eğitimine 

aktarmaya büyük önem veriyoruz.  Tüm bu çalışmalar elbette özünde insan için, 

öğrencilerimiz için, bilim insanlarımız için. Daha kalkınmış, daha iyi yaşam süren, barış ve 

huzur içinde yaşayan bir ülke ve insanlığa katkı vermek içindir. Dolayısıyla Hitit Üniversitesi 

gelecekte de insanı merkeze alarak ilerlemeye devam edecektir. Bu bağlamda daha iyi bilim 

ve daha iyi bir eğitim için hiçbir mazereti kabul edemeyiz. Hizmet süremiz boyunca 

yükseköğretimde kaliteyi yükseltme, ülke ekonomisi, kültürü ve yetişmiş insan gücüne katkı 

sağlamada, “Marka Şehir Çorum’da Bir Dünya Üniversitesi” olma yolunda kararlılıkla 

çalışmalarımıza devam edeceğiz.  

 

Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023, 2053 ve hatta 2071 hedefine 

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 sürdürdük. Gücümüz yettiği kadar sadece 

kendi işimizi en iyi şekilde ifa etme gayretiyle yaptığımız 5 yıllık çalışmaların sonucunda, 

akademik, eğitsel ve altyapı alanında büyük mesafeler kat etmiş bir üniversiteye ulaştık. 
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Bundan sonrasında da hep birlikte, omuz omuza çalışmalarımıza devam edersek Hitit 

Üniversitesinin hızla çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. 

Üniversitemizin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen ve katkıda bulunan başta 

akademik personelimize, idari personelimize, öğrencilerimize, ilimizde ve her coğrafyada 

Üniversitemizi sahiplenerek bizlere maddi/manevi destek veren tüm gönüldaşlarımıza, 

ilimizin çok değerli milletvekillerine, belediye başkanlarımıza, bürokratlarına, kamu kurum 

ve kuruluşu temsilcilerine, iş dünyasının temsilcilerine, Sanayi ve Ticaret Odamız ile diğer 

oda ve meslek kuruluşu temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşlarına da içtenlikle teşekkür 

ediyorum. Bu başarı tablosu hiç şüphesiz siz değerli paydaşlarımızın karşılıksız, candan, 

samimi katkı ve destekleri ile oluşmuştur. 

Üretken, girişimci, öncü, alanında söz sahibi mezunlarımızla, bölgemize, 

ülkemize ve insanlığa büyük katkılar sağlayacağımıza, Üniversitemizi, ülkemiz ve dünya 

üniversiteleri arasında daha saygın bir yere getireceğimize inancım tamdır. Hızla gelişen 

bir üniversite olmanın verdiği heyecan ve coşku ile Çorum ile her yönden bütünleşmiş, 

bilimsel, sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif alanlarda etkin, dinamik bir üniversite olarak 

yoluna devam etmekte olan Hitit Üniversitesi, ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği yere 

ulaşmaya başlamış olup çıktığı bu uzun soluklu yolda başarı grafiğini sürekli olarak 

yükseltmeye devam edecektir. 

 

Sevgili Mezunlarımız, 

Mezuniyet, her zaman bir şeylerin sonu gibi görülür. Oysa mezuniyet, okul 

yaşamının sonunu temsil edebilir ancak aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. Her şeyin sürekli 

ve büyük bir hızla geliştiği ve değiştiği bir dünyada, her şey birbiriyle etkileşim içinde. Artık 

sadece iyi seviyede matematik bilmek, birden fazla dili mükemmel seviyede konuşabilmek ya 

da psikoloji öğrenmek tek başına yeterli değil. Böyle bir dünyada gerçekten ihtiyacınız olan 

tek kalıcı yeti öğrenmeyi öğrenmek ve öğrendiğinizi, yani bilgiyi kullanabilmektir. Bir okulun 

en temel fonksiyonlarından biri öğrencilere öğrenmeyi öğretmekse, bu demektir ki mezuniyet 

gerçekten de bir son değil.  

Üniversitemizde geçirdiğiniz yıllar boyunca çok çalıştınız, güçlüklerin üstesinden 

geldiniz, disiplinlerarası düşünme yetisi kazandınız, farklı alanlardaki kabiliyetlerinizi 

keşfettiniz ve geliştirdiniz. Hocalarınız sizi ülkemiz koşullarına göre oldukça iyi olanaklar 

içinde, doğru teknik bilgilerle donattı. Toplumun çok farklı kesimlerinden gelen 

arkadaşlarınız oldu, birbirinize saygı duyarak, hoşgörü göstererek karşılıklı bir şeyler 
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öğrenerek sosyal yaşamınızla ve geleceğinizle ilgili kendi görüşlerinizi oluşturdunuz. Bundan 

sonra da kendi yolunuzu kendiniz çizeceksiniz.  

Öğreniminiz boyunca edindiğiniz bilgiler, sosyal ve bireysel gelişiminiz ile dünyanın 

her yerinde başarılı olacağınızı düşünüyorum. Bugün bizlerden teslim aldığınız diplomalar, 

yaşama ve onun getireceklerine hazır olduğunuzu simgeliyor. Ancak unutmayınız ki; hızlı bir 

değişimin yaşandığı günümüzde bilgiler de hızla eskimekte ve yeni bilgiler ortaya 

çıkmaktadır. Almış olduğunuz diploma yaşamınız için sadece bir araçtır, gelecekteki 

yaşamınız için yeterli bir belge olmadığını bilmenizi isterim. Burada aldığınız eğitimi ve 

öğretimi asla yeterli görmeyiniz. Eğitiminize bundan sonra da devam etmelisiniz. Dünya artık 

sürekli eğitim çağına girdi. Doğumdan ölüme kadar, hayat boyu süren bir eğitim sürecinden 

geçiyoruz artık. Geleceğiniz için sürekli öğrenen bireyler olmayı ilke edinmelisiniz ve 

kendinizi her alanda sürekli geliştirme gayreti içinde olmalısınız. Hangi alanda olursanız olun, 

farklı olmaya ve farklılık yaratmaya çalışın.  

 

Sevgili gençler,  

            Sizden isteğim; kendinize kalite ölçüsünde bir hedef koymanız.  Hiçbir zaman 

odağınızda maddiyat değil, insanlığa faydalı olmak olsun. İnsanın ayağına fırsat bir kez gelir. 

Önünüze gelen fırsatları iyi değerlendirin. Yaptığınız işleri de bizi biz yapan değerlere sahip 

çıkarak yapın. 

           Sizler dürüst bir şekilde sevdiğiniz bir işi yapın ki işiniz hobiniz olsun. Demem o ki 

faydalı işler yapın, faydalı eserler bırakın. Bakın Mimar Sinan’ın eserleri yıllar geçse de 

anılıyor. Adınız bıraktığınız iyi iş ve eserlerle anılsın. Hayat odağınız fayda olursa 

yapamayacağınız hiçbir şey olmaz. 

İnsanlar tercihleriyle var olurlar.  Bir yeni doğan için bir an bir dakikaysa, uyku için 

harcanan zamanı çıkarırsanız yaşam boyu aşağı yukarı 25 milyon anınız olacaktır. 10 

dakikaysa 2,5 milyon an. Yani pek fazla bir zamanınız var sayılmaz. O zaman tercihlerimiz ve 

aldığımız kararlar daha fazla önem kazanıyor demektir. Milyon dolarlık yolculukların basit 

ama isabetli kararlarla başladığını unutmayın. Dünyanın en değerli şirketi 1976 yılında 

kuruldu. Şu anda sadece 40 yaşında. Bu şirket bir petrol devi değil, büyük bir banka değil, 

otomotiv hiç değil. Bugün piyasa değeri 496 milyar dolar. Böyle bir ekonomik büyüklükten 

bahsediyoruz. Bu şirket kim peki? Apple. Bugünün Apple, Microsoft, Google, Dell, Intel gibi 

büyük şirketlerinin ortalama yaşları 36, belki de listeden bir iki şirketi çıkarsak daha da az. 
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Toplam ciroları 500 milyar doların üzerinde. Bu 7-8 teknoloji şirketi Türkiye’ye yakın bir 

ekonomik büyüklük üretebiliyor her sene. Peki, bu şirketleri kim kuruyor; farklı olmayı 

başarmış girişimci birkaç nadir insan. O halde hem dünyada hem ülkemizde ekonomik 

kalkınmayı sürekli kılabilmenin tek yolunun girişimcilik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Girişimciliği geliştirmenin tek yolu ise eğitimdir. 

Biz, öğrencilerdeki girişimcilik yetkinliklerini geliştiren, destekleyen ve kendisi de 

girişimci ruhuyla her geçen dönem yeniliklere imza atan bir üniversiteyiz. Dünyadaki 

bütün uğraşılar bireylerin ve toplumların refah ve mutluluğu içindir. Bu ideali gerçekleştirmek 

için ülkemizin insan gücü ve teknolojiyi kullanarak istihdam yaratabilecek girişimcilere 

ihtiyacı var. Sizler, girişimci olarak fark yaratıp dünyayı değiştireceksiniz. Dünyadaki 

ihtiyaçları gören ve bunları karşılamak için risk almaktan korkmayan bireyler olun, bireysel 

gücünüze inanın. Etrafımızdaki sorun olarak gördüğümüz her şeyi değiştirebilirsiniz.  

Bunun için araştırmacı, iyi birer gözlemci olun. Yenilikleri takip edin, sosyalleşin, 

meslek gruplarıyla bağınızı kuvvetlendirin ve sürekli okuyun. Kendinize güvenin. 

Çalışmaktan ve araştırarak doğruyu bulma çabasından hiç ama hiç vazgeçmeyin. Meraklı 

olun. Sevdiğiniz işi yapın, ya da yaptığınız işi sevin. Gönlünüzü işe verin. İşiniz hayatınızın 

büyük bir kısmını kaplayacaktır. Gerçek anlamda tatmin olmanın tek yolu sevdiğiniz işi 

yapmanızdır. Sağduyunuzu kullanın ve kısa süreli kazançlar için ideallerinizden vazgeçmeyin. 

Gelecekten korkmayın, zorluklarla mücadele etme gücünüzü hiç kaybetmeyin. Çevrenizde 

sizin gibi olmayan insanlara karşı sakin, sabırlı ve anlayışlı olun. Doğru bildiklerinizi onlarla 

paylaşmaktan çekinmeyin. Hoşgörülü, kendinize özgü, ayaklarının üzerinde durabilen bireyler 

olarak başarılı gelecek nesillerin yetişmesinde sizin de payınız olsun. Siz bunları yaparken 

Hitit Üniversitesi de üretken, öncü ve girişimci olmaya devam edecek.  

Sadece iyi bir girişimci, iyi bir öğretmen, iyi bir mimar, iyi bir doktor olmak 

yetmez; aynı zamanda inancı, irfanı, ahlakı ile iyi bir insan da olmamız gerekiyor. Hızlı 

bir değişimin yaşandığı dünyada insan sevgisi ve insana saygı, hoşgörü, dostluk, aileyi 

sevmek ve önemsemek, görev ve sorumlulukları onurlu ve iyi bir şekilde yerine getirmek ve 

daha da önemlisi yüksek ahlaklı olmak değişmez ve eskimez değerlerdir. Unutmayınız ki, 

yükselen bütün insanlar bunlara sahip olmaları sayesinde yükselmişlerdir. Sizlerin de dürüst, 

ahlaklı, kendini bilen, kendine inanan, güvenen, kontrollü, kararlı, sabırlı ve sebatlı gençler 

olarak gelecekte de pek çok güzelliğe katkıda bulunacağınıza inanıyorum.  Gerçek başarı, 

baki kalan şu kubbede bir hoş sada bırakabilmektir. 

Her alanda kendi ayaklarınızın üzerinde durabildiğiniz zaman gerçek 

bağımsızlığınızı elde etmiş olursunuz. Bir insan, dünyayı değiştirebilir. Sizler 2023, 2053 ve 
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2071 vizyonlarının mimarları olacaksınız ve dünyamızı iyi yönde değiştireceksiniz. Bu 

vizyonlar için hayallerinizi, ideallerinizi, hedeflerinizi ortaya koymanızı bekliyoruz. Kalbi 

ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla, sevgisiyle dolu siz gençlerimize geleceğimizi emanet 

ediyoruz. Şimdi ülkeniz ve kendiniz için sorumluluk alma zamanı. Elinizdeki cevheri iyi 

kullanabilirseniz, ülkeniz ve insanlık için sorumluluk alma cesaretini gösterebilirseniz, hiçbir 

zorluk sizleri durduramaz. 

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. 

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. 

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. 

 

Değerli Akademisyen Meslektaşlarım, 

 

Çok kıymetli hocalarım, 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 bugüne 

getirdiniz. 10. yılımızda sayısı yaklaşık 3.300’ün üzerinde mezunumuzu uğurluyoruz. 

Hepinize katkılarınız için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Onlara sadece teknik bilgileri 

öğretmekle kalmadınız, bir birey olarak sorumluluklarını, büyük bir ailenin bir parçası olarak 

paylaşmayı ve dayanışmayı, bir üniversite mezunu olarak topluma karşı görevlerini öğrettiniz 

ve onlar için hayat boyu örnek alacakları bir rol model oldunuz. Çabalarınız için hepinize 

şükranlarımızı sunarım. 

 

Saygıdeğer Veliler, 

 

Biliyorum ki bugün sizlerin duyguları hepimizden çok farklı. Dünyaya geldikleri 

andan itibaren üzerine titrediğiniz, büyük emeklerle yetiştirdiğiniz sevgili evlatlarınızı yaşam 

mücadelesine uğurlamanın zamanı geldi. Bugüne kadar çocuklarınız için her türlü fedakârlığı 

karşılıksız olarak yaptınız, bugün o fedakârlığın karşılığı olarak evlatlarınızın hak ettikleri 

diplomalarıyla işlerinde başarıyla yükseldiklerini görecek ve onlarla gurur duyacaksınız. 
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Birazdan alacakları diplomalarında sizlerin de büyük emekleriniz var. Bundan dolayı sizlere 

de herkesin huzurunda tüm öğrencilerim adına teşekkür ediyorum.  

 

Değerli Misafirler, 

 

Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayarak sevincimize ortak olduğunuz için 

şahsım ve tüm Hitit ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Büyük Hitit Ailesi, şimdiye kadar 

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

ilerleyecek ve 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. 

 


