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Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım ve Mütevelli Heyeti Üyeleri, 

Sayın Rektörüm, Sayın öğretim görevlileri ve değerli misafirler ve 

kıymetli mezun arkadaşlarım hepinizi en derin duygularımla saygı ile 

selamlıyorum.  

İzninizle bu gün cübbeleri ve kepleriyle pırıl pırıl bir gelecek 

için heyecanlan çok değerli “ATILIM MEZUNLARINA” hitap etmek 

istiyorum. 

Değerli mezun arkadaşlarım, 

Bu gün burada Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği adına 

sizlere hitap ediyorum. Bizler yolu ATILIMDAN geçen ve gönlü 

halen Atılımda olup sizlere profesyonel hayatınızda destek verebilmek 

için can atan kocaman bir aileyiz. Bu aile siz yeni mezun olan genç 

arkadaşlarımıza tüm kapılarını ve imkânlarını sonuna kadar açarak 

sizleri de aramızda görmek için heyecanlanıyor.  

Sevgili mezun arkadaşlarım, şuan çok önemli bir 

dönemeçtesiniz. Üzerinizdeki cübbe ve başınızdaki keplerle pırıl pırıl 

parlıyorsunuz ve aramızda kalsın ama biz sizleri kıskanıyoruz, sizlere 

baktıkça hatıralarımız gözümüzün önünde canlanarak okul yıllarımız 

ve mezuniyet anılarımızı hatırlıyoruz. Bundan birkaç sene sonra 

yolunuz düşer de yuvanıza tekrar geri dönerseniz, emin olun sizlerin 

de hatıralarınız canlanacak, bu gün burada yaşadıklarınız tekrar 



gözünüzün önüne gelecek. Gerek hatıralarınızda kalan anılar, gerek 

sosyal medyada paylaştığınız fotoğraflar ne denli önemli bir 

dönemeçte olduğunuzu size tekrar hatırlatacak. Biz Atılım 

Üniversitesi Mezunlar Derneğinin amacı şu anki dönemecinizin 

eşiğinde sizlere deneyim ve tecrübe ile sahip olduklarımızı 

aktarabilmek bunun da ötesinde profesyonel hayatınıza daha hazır ve 

arkasında kocaman bir aile ile adım atmanıza destek olmaktır. 

Bu gün diplomalarınızı alıyorsunuz, bu diplomalara 

kavuşabilmek için çok emek harcadınız çok stres yaşadınız ve biz 

hepsinin farkındayız. Sizler şu anda mezuniyetinizin haklı gururu ve 

heyecanını yaşıyorsunuz ancak zaman geçtikçe bu günleri özlemle 

anarak şu anda bizlerin yaşadığı duyguları paylaşacaksınız.  

Arkadaşlar siz sadece diplomalarınıza kavuşarak mezun 

olmuyorsunuz! Siz, dünya sıralamalarında ilk 500 de bulunan bir 

üniversitenin diplomasını alıyorsunuz. Siz, Türkiye deki üniversiteler 

arasında ilk 50 içerisindeki bir üniversitenin diplomasını alıyorsunuz 

ve siz, Türkiye’deki 90 dan fazla vakıf üniversitesi arasında ilk 5 de 

bulunan bir üniversitenin diplomasını alıyorsunuz. Siz yirmi yıldan 

fazla tarihi ile 10 binin üzerinde mezunu olan bir üniversitenin 

diplomasını alıyorsunuz. Siz Atılım Üniversitesinin diplomasını 

alıyorsunuz. Bu ilklerin hayat bulmasında emeği geçen herkese 

teşekkürü borç biliriz. Öncelikle Üniversitemiz için kritik kararlar alıp 

uygulayarak Üniversitemizin bu başarılara imza atmasına en büyük 

desteği veren saygı değer Mütevelli Heyetine, akademik yayınlarla 

üniversitemizin dünya üzerinde bilinirliğini arttıran kıymetli 

Rektörümüz, Dekanlarımız, Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, 

Asistan ve akademik kadrosuna, tüm bu kadroya sürekli destek 

vererek omuz omuza çalışan idari kadroya, sahne arkasında da sürekli 

emek veren güvenlik, temizlik, kantin ve hatta girişteki sevimli 

yaramaz dört ayaklı dostlarımıza varıncaya kadar çok büyük bir ekibin 

uyumlu çalışması ile Türkiye ve dünya üzerinde adından bahsettiren 

bir üniversite yaratan Atılım ailesine de şükranlarımızı sunarız.  



İlkleri içerisinde barından diplomalarınız ile profesyonel hayata 

atılarak büyük başarılara imza atacağınıza hiç şüphemiz yok. 

Üniversitenin ilkleri yanında sizlerin de bu kampüste birçok ilkleri 

olduğuna eminim. İlk projeniz, ilk sunumunuz, ilk takım çalışmanız 

ve daha niceleri. Genel anlamda üniversitelerde eğitim hayatını çok 

kısa bir şekilde özetlersek, “bu gün hemen her Üniversite kıymetli 

bilgilerle sizi donatarak okyanusa açılmanıza destek oluyor” 

diyebiliriz. Mezunu olduğunuz Atılım üniversitesi ise az önce 

bahsettiğim ilkleri siz farkında bile olmadan sizlerin ders notlarınız 

arasına iliştirerek sizleri mezun ediyor.  

Evet mezun oldunuz diplomalarınızı aldınız peki ya sonra….  

İşe girdiniz, iş kurdunuz ya da bir fikriniz var ve bir girişimde 

bulunacaksınız… Bir gün bir şekilde bir yerlerde kritik öneme sahip 

bir bilgiye, bir ürüne yada herhangi başka bir konuda yardıma mutlaka 

ihtiyaç duyacaksınız…  

İşte bundan sonra ise biz ATILIM ÜNİVERSİTESİ 

MEZUNLAR DERNEĞİ olarak bayrağı devir alıyoruz. Biz yuvanızda 

sizlere sizlerle destek verebilmek üzere kütüphanenin girişinde 

bekliyoruz. Biz tüm yıl boyunca her ay mutlaka mezunlarımızla bir 

araya geliyoruz. Bazen sinema izliyoruz, bazen bisiklete atlayıp 

turluyoruz, turnuvalar düzenliyoruz, her yıl Panayır organize ediyor ne 

kadar büyük bir aile olduğumuzu sürekli hatırlıyor ve hatırlatıyoruz. 

Sanmayın ki biz sadece eğlenceli işler yapıyoruz, aramızda kalsın ama 

biz öğrenci arkadaşlarımıza da burs ve manevi destek de veriyoruz, bir 

üyemizin başı sıkışınca tüm imkânlarımızla kapılarımızı sonuna kadar 

açıyoruz, yeni mezun olan siz değerli arkadaşlarımızın daha çok 

dikkatini çekeceğini düşünerek belirtmek istiyorum ki üyelerimizden 

nitelikli personel arayışı olunca tüm mezunlarımıza bir tıkla haber 

veriyoruz, bazen tüm şehre açık toplantılar yaparak iş verenlerin 

personel bulmasına, iş arayanların iş bulmasına, yada tedarikçilerin 

daha iyi fırsatlar yaratmasına ön ayak oluyoruz. Bunları sadece 



Ankara da değil diğer şehirlerdeki mezunlarımızla iletişime geçiyor 

onlarla iletişim halinde kalmaya çalışıyoruz, yolumuzun düştüğü 

şehirlerdeki mezunlarımızı önceden organize ediyor ve bir çaylarını 

bile içiyoruz. Özetle, mezunlarımız yuvalarından ayrıldıktan sonra 

yuvalarından daha fazla nasıl faydalanabilir diye çalışıyoruz, üye ve 

mezunlarımıza daha fazla nasıl katma değer sağlarız diye bir araya 

gelip projeler üretiyor üye ve mezunlarımızın hayatına nasıl 

dokunuruz diye düşünüyor ve atılımlar yapıyoruz.  

Biz bunları yaparken gücümüzü sizlerden alıyoruz. Biz büyük 

bir aileyiz ve sizler olmadan da bir eksiğiz, sizleri de aramıza katıp 

yuvanızdan daha fazla fayda elde edebilmeniz için ATILIM 

ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ AİLESİNE KATILMAYA 

bekliyoruz.  

Atılım üniversitesi mezunu olarak Atatürk ilke ve inkılaplarına 

bağlı, ülkemizin geleceğine de iz bırakacağınıza inanarak, her birinize 

şahsım Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği ve üyeleri adına 

gözlerinizin içi kadar parlak, başarılarla keyifle mutlulukla huzurla 

dolu bir gelecek diliyorum. 

2017-2018 ATILIM ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI, ARAMIZA 

HOŞGELDİNİZ 

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDER, SAYGILAR 

SUNARIM. 


