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Saygıdeğer Büyüklerim! 

Değerli Hocalarım! 

Kıymetli Konuklar! 

Sevgili Arkadaşlar! 

Mezuniyet törenimizi onurlandırdığınız için tüm arkadaşlarım adınateşekkür ediyor, 
hepinizi saygı ile selamlıyorum… Mezuniyet törenimize Hoş geldiniz! 

2010-2011 Eğitim ve Öğretim Dönemi mezunları olarak bizler, eğitimimizi 
tamamlamış olmanın gururunu ve hayata atılacak olmanın heyecanınıyaşıyoruz. Bugün 
yaşadığımız gurur ve heyecan tüm varlıklarını bizlere adayan anne ve babalarımızın, 
kıymetli hocalarımızın uzun ve sabırlı emeklerinin bir neticesidir. Anne ve babalarımız, 
hocalarımız, işte bugünü yaşamak için, bu atmosferi hissetmek için yıllarca sabırla, 
metanetle, fedakârlıkla bizlere emek verdiniz. Bilmenizi isterim ki, şimdiye kadar 
göstermişolduğunuz sabır ve özveri her türlü takdirin üzerindedir.Bu nedenle sizleri tüm 
kalbimle selamlıyor, teşekkürlerimi sunuyorum. 

 2007 yılında üniversite yerleştirme sonuçları açıklandığında, Cumhuriyet’in 
temellerinin atıldığı bir şehirde ve onun ismini taşıyan bir üniversitede İlahiyat öğrenimi 
görme fırsatını elde ettiğimi öğrendiğimde çok sevinmiş ve heyecanlanmıştım. Aradan 
geçen 4 yıl sonunda, sizlere hitap ederkende aynı duyguları yaşadığımı ve  “Cumhuriyet 
Üniversitesi”  mezunu olmaktan büyük bir gurur ve onur duyduğumu ifade etmek 
istiyorum.  

Bugün burada, hayatımızın bir sayfasını üzüntü ve neşe ile kapatıyor, diğer sayfasını 
yeni beklentiler ve umutlarla açıyoruz.  Başlangıçlar her zaman  güzel olmuştur, bitişler de 
zor... Tanışmalar heyecanlı ve umutlu, ayrılışlar acı. Şimdi nice anılar ve güzel duygular 
eşliğinde gururlu ve bir o kadar da hüzünlü bir şekilde okulumuza veda ediyor ve bayrağı 
yeni gelen arkadaşlara, mezuniyet sonrası bizleri daha ağır sorumlulukların beklediği bilinci 
ile teslim ediyoruz. 

Biliniz ki bizler, bundan sonraki yaşamımızda, şehit kanları ile yoğrularak bizlere 
emanet edilen bu vatan ve devletin,Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği 
hedeflere ulaşması için çalışacak, vatan ve milletini seven,fikri hür, vicdanı hür, 
maneviyatı yüce nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışacağız. 

Sözlerimi tamamlarken, başta Rektörümüz Prof. Dr. Sayın İlyas DÖKMETAŞ olmak 
üzere üniversitemizin kıymetli yöneticilerine, fedakâr hocalarımıza, eğitimimiz süresince 
bizlere sağladıkları imkânlardan dolayı tüm mezunlar adına teşekkür ediyor, saygılarımı 
sunuyorum. 
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