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Üniversitemizin 2018-2019 eğitim öğretim yılı Diploma Törenine hepiniz hoş 

geldiniz. Bu yıl Atılım Üniversitesi kuruluşunun 22. yılını kutluyor. Bir üniversite 

için çok kısa sayılabilecek bu ömür sürecinde Atılım Üniversitesi bir yandan 

altyapısını güçlendirirken bir yandan da eğitim ve araştırma alanlarında öncü bir 

rol üstlenmek üzere büyük bir gelişim kaydetti. Son bir sene içerisinde açıklanan 

değişik dünya sıralamalarında üniversitemiz saygın konumunu sürdürdü. Times 

Higher Education’ın oluşturduğu dünya üniversiteleri sıralamasında ülkemizin en 

iyi dördüncü vakıf üniversitesi olarak dünyada ilk 1000 üniversite içerisinde yer 

aldık. Aynı kuruluş tarafından yapılan genç üniversite sıralamasında 50 yaş 

altındaki üniversiteler arasında en iyi 250 üniversiteden biriyiz.  

Bunlar Atılım Üniversitesi mensupları olarak bizlere ve eminim mezunları olarak 

da sizlere büyük gurur veriyor. 



Ancak hepimiz biliyoruz ki dünya büyük bir hızla değişiyor, gelişiyor ve bu 

değişime ayak uyduramayan bireyler ve kurumlar rekabet olgusunun bu denli 

öne çıktığı bir dünyada var olmakta çok zorlanıyor. Yenilikçilik ve değişim 

kavramlarının en fazla yer aldığı üniversitelere ise bu anlamda çok daha fazla 

görev düşüyor. Biz de Atılım Üniversitesi mensupları olarak bu bilinçle hareket 

ediyoruz ve çıtamızı sürekli yükseltmek için çaba sarf ediyoruz. Her ne kadar bu 

gayret bazen mensuplarımız bazen de öğrencilerimiz için sancılı oluyorsa da 

hedeflediğimiz kalite seviyesine ulaşmak için çıktığımız yolda yürümeye 

kararlılıkla devam edeceğiz.  

Üniversitemiz son iki yıl içerisinde farklı disiplinlerde de eğitim verme yolunda 

önemli mesafeler kat etti. 2017 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz ve ilk 

öğrencilerini aldığımız Sağlık Bilimleri Fakültesinin ardından geçtiğimiz sene de 

Tıp Fakültesi kuruluş iznini aldık. Bir yılı aşkın bir uğraş sonucunda da ülkemizin 

en modern ve güçlü Tıp Fakültelerinden birinin kuruluşunu gerçekleştirdik.  



Tümüyle İngilizce dilinde eğitim vereceğimiz Tıp Fakültemize ilk öğrencileri bu 

sene alıyor olacağız. Gelecek yıl için en önemli hedefimiz ise sağlık bilimlerinin bir 

başka disiplininde, Diş Hekimliğinde de eğitim veren bir üniversite haline 

gelmektir. 

Değerli öğretim elemanlarımız, 

Sizlerin en büyük eseriniz bugün burada birlikte olduğunuz öğrencileriniz, 

mezunlarımız. Az sonra kendilerine takdim edeceğimiz diplomada sizlerin büyük 

katkısı yadsınamaz. Eminim ki öğrencileriniz sizleri hayatları boyunca sevgi ve 

minnetle hatırlayacaklar, sizler de yarının ormanına bir genç fidan daha eklemiş 

olmanın gururunu yaşamınız boyunca taşıyacaksınız. Hepinize tek tek teşekkür 

etmek istiyorum.  

 

 



Üniversitemizin idari kadrosunu oluşturan sevgileri mensupları 

Sizler de çoğu zaman birer görünmeyen kahraman olarak öğrencilerimizin 

yetişmesine katkı sağladınız. Sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sayın konuklar, sevgili veliler 

Bugün aslında sizlerin ve öğrencilerimizin gurur günü. Nasıl öğretim 

elemanlarımız sahip oldukları bilgi dağarcığını onlara aktararak öğrencilerinin 

donanımlı birer üniversite mezunu olarak geleceğe hazırlanmasında katkıda 

bulundularsa sizler de maddi ve manevi desteğinizi hiç esirgemediğiniz 

çocuklarınızın kendine güvenen, meslek sahibi bireyler olarak yetişmeleri için 

varınızı yoğunuzu ortaya koydunuz. Bundan belki yirmi yıl önce kucağınızda 

gezdirdiğiniz yavrularınızın bugün yetişkin bireyler olarak kendilerine ve topluma 

katkı sunmak için çıkmak üzere oldukları yolda sizlerin büyük emeğiniz var. 

Onların bugünlere ulaşmasında vermiş olduğunuz destek için sizlere de şükranlarımı 

sunuyorum. 



Sevgili mezunlarımız, 

Bugün yaşamınızın en önemli dönüm noktalarından birini idrak ediyorsunuz. 

Sorumluluğun daha az bir kısmının sizde olduğu bir dönemden yaşamı tümüyle 

ve belki de giderek tek başınıza karşılayacağınız bir diğer evreye geçiyorsunuz. 

Aile kurma ve yürütme, çocuk yetiştirme, iş hayatı gibi çok daha ciddi 

sorumluluklar isteyen bir sürece yavaş yavaş adım atmaya hazırlanıyorsunuz. 

Ancak sorumluluklarınız ve sizleri bekleyen görevler bunlarla sınırlı değil. Sizler 

bu ülkenin yarınlarının aydınlık yüzleri olacaksınız ve olmalısınız. Bizler dönem 

dönem yaşanan sıkıntılara rağmen devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün ilke ve devrimlerini siz, yeni nesle aktarmayı başardık. Sizlerin de aynı 

ülkülerle, o büyük insanın felsefesinden sapmadan ülkemizi çok daha güzel 

yarınlara taşıyacağınıza güveniyorum.   

 



Sizden özellikle yakın tarihimizi daha iyi okuyarak ve özümseyerek yapılan 

hataları tekrarlamamanızı, ülkemizi Atatürk’ün çizdiği yolda evrensel hukuka ve 

insan haklarına saygılı, demokrasinin anlamını ve değerini tümüyle kavramış, 

çağdaş bir devlete dönüştürme yönünde elinizden gelen çabayı göstermenizi 

istiyorum. Sizlerden sonraki nesillere gurur duyduğunuz bir ülke devrediyor 

olmanız en büyük temennim.  

Bugünkü pırıltınızın yaşamınız boyunca sürmesini diliyor, hepinize yolunuz açık 

ve güneşli olsun diyorum. 

Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

 


