
TOBB ETÜ'de düzenlenen mezuniyet törenine, Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, TOBB ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, YÖK Baflkan› Yusuf
Ziya Özcan, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici ve çok say›da davetli kat›ld›.
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Bu y›l 115 lisans alt› yüksek lisans ö¤rencisi-
nin mezun oldu¤unu bildiren Kesici, ö¤rencile-
re dönerek, “Mezuniyet heyecan›n› bir kenara
b›rakarak beni dinleyin, size baz› nasihatlerde
bulunaca¤›m. Daha sonra karfl›laflt›¤›m›zda da o
gün ne demifltim diye soraca¤›m” dedi.

Ö¤rencilerden ailelerine sevgi ve sayg›lar›n›
hiç kaybetmemelerini, sürekli kendilerini yenile-
melerini isteyen Kesici, ald›klar› kararlarda önce
devleti, sonra kurumlar›n›, sonra da ailelerini
düflünmeleri gerekti¤ini söyledi. 

Kesici, ö¤rencilerden Cenap fiahabettin'in
“Menfaat sandalyeye benzer bafl›n›z›n üzerinde
tafl›rsan›z sizi küçültür, ayaklar›n›z›n alt›na al›r-
san›z sizi yükseltir” sözlerini unutmamalar›n› is-
tedi. 

Rektör Kesici, “Atatürk bizden fikri hür,
vicdan› hür, irfan› hür gençler yetifltirmemizi is-
tedi. Biz bunu baflard›k. Siz de bu nesillerin bir
parças› oldu¤unuzu unutmay›n” diye konufltu. 

Üniversite birincisi Sinem fienkaya da
TOBB ETÜ'nün ilk mezunu olman›n gururu-
nu yaflad›klar›n› söyledi. Dört senelik e¤itimi
boyunca hedefler s›n›r koymamak gerekti¤ini
ö¤rendi¤ini anlatan fienkaya, “Hedeflerimize
ulaflmak için gerekli tek fley çok çal›flmak ve
azim” dedi. 

Daha sonra mezun ö¤rencilere baflar› belge-
leri verildi. TOBB ETÜ ve 10. Y›l Marfl›'n› söy-
leyen ö¤renciler, keplerini havaya atarak mezu-
niyet sevinci yaflad›.

kapanma lüksü yok. Daha çok çal›flmak, üretmek ve ürettiklerinizi dünyan›n en üc-
ra yerine pazarlamak zorundas›n›z” dedi. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, ö¤renci-
lerden cumhuriyetin temel ilkelerinin, Atatürk ilke ve ink›lâplar›n›n, temel insan
haklar›n›n ve dürüstlü¤ün en önemli dayanaklar› olmas›n› istedi. 

VAKIF ÜN‹VERS‹TELER‹ DE ÇOK SAYGIN B‹R YER KAZANDI 

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, üniversitelerin, kalk›nman›n lokomotifi ve Tür-
kiye'nin ilerlemesine en önemli katk› yapan kurumlar oldu¤unu söyledi. 

Cumhurbaflkan› Gül, dört y›l önce aç›lan üniversitenin k›sa süre içinde sayg›n
bir yer edindi¤ini söyledi. Vak›f üniversitelerinin önünün büyük zorluklarla aç›ld›-
¤›n› belirten Gül, bu üniversitelerin bugün devlet üniversiteleri aras›nda önemli bir
yer edindi¤ini dile getirdi ve “Vak›f üniversiteleri, üniversite e¤itiminde önemli ifl-
levler görüyor” dedi. 

Üniversitelerin, kalk›nman›n lokomotifi ve Türkiye'nin ilerlemesine en önemli
katk›y› yapan kurumlar oldu¤unun alt›n› çizen Gül, bu kurumlarda üretilen bilgi ve
teknolojinin ülkenin ifl hayat›na önemli de¤erler katt›¤›n› ifade etti. 

Cumhurbaflkan› Gül, geçti¤imiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edi-
len araflt›rma ve gelifltirmeyle ilgili kanunu çok önemsedi¤ini dile getirerek, bu ya-
sa ile AB fonlar›n›n üniversitelere yeni ufuklar açaca¤›n› söyledi. Gül, AB fonlar›n-
dan yeteri kadar yararlan›lamad›¤›na dikkati çekerek, bu fonlar›n kullan›lmas›n› sa¤-
layacak projeler üretilmesini istedi. 

Mezun olan ö¤rencilere de seslenen Gül, as›l yaflam›n bundan sonra bafllad›¤›-
n› söyledi. Mezunlar›n, gerçek yaflam› bundan sonra tan›yacaklar›n› anlatan Gül,
ö¤rencilerden mezun olduktan sonra da kendilerini gelifltirmelerini tavsiye etti. Kü-
reselleflen dünyada rekabetin önemine iflaret eden Gül, baflar›l› ö¤rencilerin ister
yurt içinde ister yurt d›fl›nda olsun bilgi ve birikimlerini Türkiye yarar›na kullanma-
lar›n› istedi. Gül, “Nerede olursan›z olun ülkenize borcunuz oldu¤unu unutmay›n.
Bu ülkeye faydal› olmak her fleyin önünde gelir” dedi. 

HEDEFLER‹M‹ZE ULAfiMAK ‹Ç‹N GEREKL‹ TEK fiEY ÇOK ÇALIfiMAK

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici de konuklar›n kafas›nda “Neden
nisan ay›nda mezuniyet töreni yap›l›yor” diye bir soru olabilece¤ini belirterek,
“Çünkü biz y›lda üç yar›y›l yap›yoruz. Ö¤rencilerimiz ilk iki yar›y›l› bitirdi, s›navla-
ra girdi. fiimdi ortak e¤itim için ifl yerlerine gidecekler. Bu nedenle nisan ay›nda me-
zuniyet töreni yap›yoruz” diye konufltu. 
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