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Sevgili Mezunlar 

Üniversitemizin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Diploma Törenine hepiniz hoş geldiniz. 

Kuruluşundan bu yana 21 yıldan fazla zaman geçen Atılım Üniversitesi bu yıllar içerisinde bir 

yandan altyapısını güçlendirirken bir yandan da eğitim ve araştırma alanlarında öncü bir rol 

üstlenmek üzere büyük bir gelişim kaydetmiş bulunuyor. Son bir yıl içerisinde açıklanan değişik 

sıralamalarda üniversitemiz, ülkemiz vakıf üniversiteleri arasında ilk 4’te yer alarak dünyanın 

en iyi 800, gelişmekte olan ülkelerin ise en iyi 150 üniversitesi arasına girmeyi başardı. Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıkladığı Girişimci, Yenilikçi Üniversite sıralamasında ise iki yıl 

içerisinde yirmi altıncılıktan, on üçüncülüğe yükseldi. 

Ancak hepimiz biliyoruz ki dünya büyük bir hızla değişiyor, gelişiyor. Küreselleşme ve buna 

bağlı rekabet olgusu her geçen gün daha artıyor. Bu durumda bizlere düşen görev 

üniversitemizin bulunduğu konumun rehavetine kapılmadan onu çok daha ilerilere taşımaktır. 

Atılım Üniversitesi misyonunu iyi bir eğitim vermenin ötesinde iyi bir araştırma üniversitesi 

olmak şeklinde belirlemiştir. Bu doğrultuda oluşturduğu laboratuvarları, araştırma merkezleri, 

Teknoloji Transfer Ofisi, Kuluçka Merkezi gibi yapılarla gerek öğretim elemanlarının, gerekse 

de öğrencilerinin araştırma faaliyetlerinde etkin bir şekilde yer almaları için büyük çaba 

göstermektedir. Hızla gelişen ve sayıları artan yüksek lisans ve doktora programları 

üniversitemizin araştırma çıktılarını daha yüksek seviyelere çıkartacak, uluslararasılaşma 

hedefimiz doğrultusunda bir dünya üniversitesi olma gayretimiz artarak sürecektir. Öte 

yandan lisans eğitiminde de üniversitemizde yeni açılımlar söz konusu olmaktadır. Geçen yıl 

Fizyoterapi-Rehabilitasyon ve Beslenme-Diyetetik programlarına öğrenci kabul ettiğimiz Sağlık 

Bilimleri Fakültemizde bu sene Hemşirelik Bölümünü de açtık. Ülkemizde gelişen sağlık 

turizmine yönelik olarak her üç programda da İngilizce dilinde eğitim veriyoruz. Bir sonraki 

eğitim-öğretim yılında ise yine İngilizce eğitim yapacağımız Tıp Fakültemize öğrenci kabul 

edeceğiz.  

Değerli öğretim elemanlarımız 

Sizlerin en büyük eseriniz bugün aynı sıraları paylaştığınız öğrencileriniz, mezunlarımız. Onların 

bu aşamaya gelmelerinde yaptığınız katkı çok büyük. Sizlere özellikle teşekkür etmek 

istiyorum. İnanıyorum ki sizlerden aldıkları bilgilerle, edindikleri donanımla yarınlara çok güçlü 

bir şekilde hazırlandılar. Onların hayattaki başarıları sizlerin gururu olacak. 

Üniversitemizin idari kadrosunu oluşturan sevgileri mensupları 

Sizler de çoğu zaman birer görünmeyen kahraman olarak öğrencilerimizin yetişmesine katkı 

sağladınız. Sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sayın konuklar 



Bugün aslında sizlerin ve öğrencilerimizin günü. Bundan henüz dört-beş yıl önce çocuğunuzun 

hangi üniversiteye gireceğinin kaygısını hissederken bugün onların mezuniyet coşkusunu 

yaşıyorsunuz. Ne mutlu sizlere! Şundan emin olunuz ki bizler onların en iyi şekilde yetişmeleri 

için her türlü çabayı gösterdik. Bugün onlara yalnızca birer diploma değil, fakat zorlu bir 

yaşamın kilidini açabilecek bir anahtar da vermiş bulunuyoruz. Atılım Üniversitesinde 

geçirdikleri yıllar içerisinde elde ettikleri bilgi ve becerilerle yarınlara çok daha güvenli bir 

başlangıç yapacaklar.  Onların bugünlere ulaşmasında vermiş olduğunuz destek için sizlere de 

şükranlarımı sunuyorum. 

Sevgili mezunlarımız, 

Üniversitemizin adı artık yalnızca bizlerin değil, sizin de korumanız altında; onu sizler 

yücelteceksiniz, bizden aldığınız bilgileri, fikirleri, ilhamı yaşamınız boyunca taşıyacaksınız. Ama 

bu bilgilerle, bu fikirlerle yetinmeyeceksiniz; kendinizi sürekli geliştireceksiniz; en büyük 

yanlışın düne, bugüne takılmak olduğunu asla unutmayacaksınız. Dünden ve bugünden 

deneyim dağarcığınızı zenginleştirmek için mutlaka yararlanacaksınız; ancak yalnız ve yalnız 

çağdaş olabilenin, her çağda çağdaş kalabilenin başarıya ulaşacağını aklınızdan hiç 

çıkarmayacaksınız. Çalıştığınız ortamda işinizi en iyi şekilde yapmaya çaba göstereceksiniz, 

ailenizde üzerinize düşen görevi en doğru biçimde yerine getireceksiniz, ama bunlarla da 

yetinmeyeceksiniz; içinde bulunduğunuz toplumun gelişmesi, kalkınması, aydınlanması için de 

çaba sarf edeceksiniz. Eğitimli insanlar olarak toplum için, ülkemiz için artık birer deniz 

fenerine dönüştüğünüzü ve ışığınızdan başkalarını da yararlandırmanın size yüklenen bir 

görev, bir sorumluluk olduğunu hiç unutmayacaksınız. Kuruluşundan bu yana bir asrı 

devirmeye hazırlanan Cumhuriyetimizi kurulduğu günlerdeki ilkelerinden saptırmadan, büyük 

Atatürk’ün çizdiği yolda çok daha büyük hedeflere taşıyacaksınız. Bizler, 20. yüzyılın ikinci 

yarısının nesilleri yavaş yavaş bayrağı sizlere, yeni yüzyılın gençlerine devrediyoruz. Ve bu devri 

gerçekleştirirken ufuktaki ışığın parlaklığı hakkında en ufak bir kuşku duymuyoruz; sizlere 

güveniyoruz. 

Yolunuz açık olsun. 

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

 


