
36. Dönemi ERÜ İİBF Okul Birincisi Samed DENİZ’in Mezuniyet Töreni Konuşması 

Sayın Rektör’üm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanım, Saygıdeğer Hocalarım, değerli misafirler 

ve sevgili arkadaşlarım, 

Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 

Beş yıl önce bu eğitim yolculuğuna başlarken mezun olacağımız günün hayali ve heyecanıyla yola 

çıkmıştık. Şimdi ise hayalimiz gerçek oldu ve mezun oluyoruz fakat içimizde buruk bir sevinç taşıyoruz. 

Çünkü alıştığımız, sevdiğimiz, değerli anıları paylaştığımız okulumuzdan ve arkadaşlarımızdan 

ayrılıyoruz. 

Değerli Konuklar! 

Üniversite eğitimi almak her şeyiyle bir kurumdan bilgi doldurup çıkmak değildir. Üniversite eğitimi 

almak bana göre “öğrenmeyi öğrenme” sürecidir. 

21. yüzyıl yeteneklerine sahip olmadıkça –görünen o ki- lisans ve Master diplomaları da hayat için 

yetersiz hale gelecektir.  

Bizi hayata karşı güçlü kılan tek başına diplomalarımız değildir, diplomanın arkasını bizim hangi birikim 

ve deneyimle doldurduğumuzdur.  

Değerli Arkadaşlarım! 

Eğitim, geleceğe geçiş iznimizdir. Çünkü gelecek, ona bugünden hazırlananların ve geleceği 

şekillendirenlerin olacaktır. İyi bir geleceğin temelinde ise iyi bir geçmiş yatmaktadır. Bizler Erciyes 

Üniversitesi İİBF mezunları olarak köklü ve başarılarla dolu bir geçmişe sahip, donanımlı ve bilgili bir 

kuşağız. İşte bu bilinçle hayata sımsıkı sarılacak, hak ettiğimiz yerlere geleceğiz. Bizden sonraki kuşaklar 

için örnek olacağız. 

Değerli Dinleyiciler! 

Dünyanın uygar toplumları endüstri 4,0 devrimini tamamlayıp endüstri 5,0’a geçerken, yapay zekâ ile 

futbol turnuvaları düzenlerken, tıpta, eğitimde ve endüstride aklın ve bilimin ışıklı yolunda ilerlerken 

bize düşen büyük bir sorumluluk vardır.  

Nedir o sorumluluk? 

Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar’ın dediği gibi kısır politikalarla uğraşmamalıyız, ilim yapmalıyız, 

bilgi üretmeliyiz. Tam bağımsız bir Türkiye’ye kendi üreteceğimiz bilim ve sağlam bir ekonomiyle 

ulaşabiliriz. Türkiye’mizi bilimde, teknolojide ve ekonomide tam bağımsız kılmak ve bunu sürdürmek 

bizim Türk dünyasına borcumuzdur. Bunu başaracağımıza inancım ve güvenim tamdır. 

Değerli Konuklar ve Sevgili Arkadaşlarım! 

Fakülteyi böylesine güzel bir dereceyle bitirmek benim tek başıma elde ettiğim bir başarı değildir. Bu 

başarıda ailemin hocalarımın ve arkadaşlarımın da payları bulunmaktadır. 

Başta her türlü maddi ve manevi katkılarıyla yoluma ışık tutan ve bana güç veren aileme bütün 

içtenliğimle buradan teşekkürlerimi sunuyorum.  



  

Başarımı ve bilgilerimi sadece kitaplardan kazanmadım. Bizlere alanlarında her türlü bilgi ve deneyimi 

aktararak bizi başarıya taşıyan, bize anlayışla ve sevgiyle yaklaşan saygıdeğer hocalarıma bütün 

kalbimle şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. 

Beş yıllık süreç boyunca güzel anılar biriktirdiğim arkadaşlarıma, bana her zaman inanan ve güvenen, 

her zaman yanımda olan Sevgili arkadaşlarım MORS ekibine, yüreği sevgi dolu arkadaşlarım Yedi Güzel 

İnsana ve bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak mezuniyet sevincimizi paylaşan herkese en 

içten duygularımla gönül dolusu teşekkür ediyorum.  

Değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlar ve değerli misafirler! 

Bu duygu ve düşüncelerle arkadaşlarımın mezuniyet coşkusunu paylaşıyor, başarılarını kutluyorum.   

Sevgili arkadaşlarım! 

Mezuniyetimiz kutlu olsun!  

Her şey gönlünüzce olsun!  

Yolumuz bilim ve vicdanımız ile aydınlansın! 

Teşekkür ediyor ve esenlikler diliyorum. 

 

SAMED DENİZ 


