
 

Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlarım, Değerli 

Akademik ve İdari Personelimiz, Kıymetli Veliler, Sevgili Mezunlarımız, 

Sözlerime başlarken hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum! 

Bugün burada, fakültemizin kuruluşunun 22. yılında 19.  mezuniyet törenimizi 

gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Gönül isterdi ki bu mutluluğu hep bir 

arada yan yana sevinçle paylaşalım. Ancak yaklaşık bir buçuk yıldır ülkemizi ve tüm 

dünyayı olumsuz etkileyen korona virüs pandemisi nedeniyle fakültemizden mezun 

olan gençlerimizin sevincini paylaşmak ve onları şerefle ve gururla uğurlamak için 

online olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu anlamlı günde bizimle olduğunuz ve 

sevincimizi paylaştığınız için şahsım, fakültem ve mezunlarımız adına hepinize ayrı 

ayrı teşekkür ediyor, törenimize hoş geldiniz diyorum.  

Saygıdeğer katılımcılar, 2020-2021 Eğitim-öğretim yılında bugün fakültemizden, 

Matematik, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Yabancı Diller 

bölümlerimizden toplam 458 öğrencimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 

mezun olmuşlardır. Öncelikle kendilerini tebrik ediyor, bu başarılarından dolayı 

hepsini canı gönülden kutluyorum.  

Sevgili mezunlarımız, insan hayatı boyunca birçok önemli anlar yaşar. Bunların bir 

kısmı acılarla, bir kısmı sevinçlerle, bir kısmı umutla bir kısmı ise hüzünle doludur. 

Yaşanan bu anların birçoğu zaman içinde değişir ve unutulur. Değişmeyen ve 

unutulmayanlar ise ancak özel anlardır. İşte bugün böyle bir özel an için toplanmış 

bulunuyoruz. Bu özel anın bütün pozitif enerjisinin hayatınız boyunca üzerinizde 

olmasını diliyorum. Bugün sizler dört yıllık meşakkatli ve bir o kadar da zor olan 

eğitimlerinizi tamamlayarak mezun olmanın kıvancını yaşıyorsunuz. Sizler her 

biriniz bu fakülteden mezun olmayı ve hayalinizdeki mesleğinize girmeyi sonuna 

kadar hak ediyorsunuz. Şundan emin olunuz ki eşdeğer bölümlerden mezun 

olanlardan hiçbir eksik yanınız yoktur. Bugün her biriniz artık kendiniz ve 

ailelerinizin yanında, ülkenize ve tüm insanlığa karşı da sorumlu bireylersiniz. 



Şundan eminiz ki, ilerideki meslek hayatınızda size verdiğimiz çağdaş ve en üst 

düzey bilgi ve donanımla, kısa zaman içinde kariyer basamaklarını birer birer 

tırmanacak ve önemli başarılar elde edeceksiniz. Sizler başarıdan başarıya koşarken 

Ordu Üniversitesi’ni daha da yüceltecek ve bizleri gururlandıracaksınız. Bundan 

dört yıl önce bu üniversiteyi tercih ederek, kapısından girdiğinizde hissettiğiniz o ilk 

günün heyecanı ile bu günkü son günün heyecanı hatırınızda kalacak ve bu heyecanı 

hayatınız boyunca hissedeceksiniz. Artık sizler mezun olduğunuz bölümlerdeki 

hocalarınızla birer meslektaşsınız. Bunun bilincinde olmanız ve mesleğinize karşı 

aynı saygınlıkla yaklaşmanız sizlerden en öncelikli beklentimizdir. Üniversite 

hayatının sadece eğitimle sınırlı olmadığını, bulunduğunuz ortamda kazandığınız 

vizyon ve değerlerin de bu eğitimin bir parçası olduğunu unutmayınız. Sizlere ifade 

etmek istediğim bir diğer husus da hayatınızın bundan sonraki döneminde yöneliş 

ve davranışlarınız ile ilgili olacaktır. Hayatın sevgi üzerine kurulu olduğunu ve her 

şeyin içinde sevgiyi aramak gerektiğini asla unutmayınız. Nefret veya negatiflik 

üzerine kurulu bir hayat olsaydı insan yaşamı içinden çıkılmaz bir hal alırdı. Bu 

durum mesleğiniz içinde geçerlidir. Sizler okulunuza severek geldiniz, severek 

okudunuz ve şimdi mezun oluyorsunuz. Sevgi ilkesini hayatınız boyunca kendinize 

düstur edininiz. Sizlerden geleceğe yönelik hedeflerinizi iyi belirlemenizi ve 

amacınız doğrultusunda hareket etmenizi bekliyoruz. Bir üniversite mezunu olarak 

soru sorabilme, bu soruları etraflıca düşünebilme, araştırma, keşfetme ve yaratıcı 

olma yetilerine sahipsiniz. Hayatta karşınıza çıkacak bütün zorlukları bu eğitim 

perspektifinde analiz ederek, rasyonel ve gerçekçi düşünerek ve en önemlisi bütün 

ön yargılardan uzak durarak değerlendirmeniz her açıdan önemlidir. 

Değerli Velilerimiz, birkaç söz de sizler için söylemek istiyorum. Bugün 

modernleşme ile birlikte toplumsal birçok sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunların 

temelinde, bir veli olarak benim de açıkça itiraf etmem gerekirse çocuklarımıza 

yeterince zaman ayıramayışımız başta gelen neden olarak görülmektedir. Onların 

sadece dersleriyle değil aynı zamanda sosyal ilişkileriyle de ilgilenmemiz, onlara 

doğru rol modeller göstermemiz, yeri geldiğinde anne-baba olduğumuzu da 



unutturmadan onlarla dertleşmesini bilmemiz gerekiyor. Çocuklarımızla iletişimi 

her ne pahasına olursa olsun koparmayalım. Onların kararlarına saygı duyalım 

ancak, yönlendirici ve doğru yol gösterici rollerimizi de asla unutmayalım. 

Çocuklarımızın yaşı ne olursa olsun, onlarla ilgilenmek zorunda olduğumuz 

gerçeğini de aklımızdan çıkarmayalım. Dünyaya geldikleri andan itibaren üzerine 

titrediğiniz, büyük emeklerle ve özenle yetiştirdiğiniz göz bebeğiniz evlatlarınızı 

ülkemize ve insanlığa hizmet etme mücadelesinde yeni yaşamlarına uğurlamanın 

vakti geldi. Artık onlarla gurur duyabilirsiniz. İnanıyoruz ki bundan sonra da onların 

yaptıklarını gururla izleyeceksiniz. Onlar bugün bu mutluluğu yaşarken arkasındaki 

en büyük destekçileri kuşkusuz sizlersiniz. Evlatlarınız sizlerden aldıkları güç ve 

destekle, azim ve kararlılıkla çalışıp bu seviyeye ulaştılar. Bunun için herkesin 

huzurunda böyle seçkin evlatlar yetiştirdiğiniz için tüm genç mezunlarımız adına 

hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Bu arada değerli meslektaşlarıma da seslenmek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım bu 

şeref tablosunun en önemli mimarları hiç kuşkusuz sizlersiniz. Sizler üniversitemize 

geldikleri günden itibaren bir mücevher gibi işlediğiniz bu gençlerimizi iş ve sosyal 

yaşamlarında çeşitli başarılara imza atacak bireyler olarak yetiştirip bugünlere 

getirdiniz. Onlara sadece mesleklerinde yetkin hâle gelecekleri bilgileri vermekle 

kalmadınız, aynı zamanda bir birey olarak yükümlülüklerini, bir ekibin parçası 

olarak paylaşmayı ve dayanışmayı, bir üniversite mezunu olarak topluma karşı görev 

ve sorumluluklarını öğrettiniz. Bu gençler sizlerin eseridir. Bu nedenle üzerinizdeki 

sorumluluk çok büyüktür. Bu sorumluluğun kendisi kadar vebali de çok büyüktür. 

Sizler öğrencilerinizle anılacaksınız. Öğrencilerinizin yaptıkları ve ürettikleri her 

şey sizden bir parça olarak yansıyacaktır. Bir eğitici model olarak şekillendirdiğiniz 

bu gençlere katkılarınızdan dolayı şahsım, mezunlarımız, velilerimiz, ülkemiz ve 

insanlık adına sizlere ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

Kuşkusuz fakültemizin bu görünen yüzünün yanında, bir de görünmeyen 

kahramanları vardır. Onlar fakültemizin özveriyle çalışan değerli idari personeli 

kardeşlerimizdir. Onların destekleri olmasaydı, fakültedeki birçok iş sanırım doğru 



ve hızlı ilerleyemezdi. Bu nedenle bu görünmeyen kahramanlarımıza da 

huzurlarınızda ayrıca teşekkür etmek istiyorum.  

Sevgili gençler, dört yıllık eğitiminiz boyunca biz hocalarınız sizlere soru sorabilme, 

düşündüklerinizi korkusuzca ama saygı ve ahlak çerçevesinde ifade edebilme, 

fikirlerinizi paylaşma, hayal ettiklerinizi tasarlama, başkalarının fikirlerine ve 

hayatına saygı duyma, herkesle dostluk ve kardeşlik içinde yaşama ve hepsinden 

önemlisi de nasıl öğrenebileceğinizi gösterdik. Öğrenmenin ve okumanın keyifli ve 

sadece insana has bir özellik olduğunu hatırlattık. Bütün bunlar sonucunda sizden 

bazı beklentilerimiz vardır. Bunların başında, her ne olursa olsun doğru ve adil insan 

olmanızı, önce kendinize sonra çevrenize bildiklerinizi yansıtmanızı, ülkemize ve 

insanlığa faydalı olmanızı, hayal kurmanızı, tefekkür etmenizi, çalışmadan emek 

vermeden hiçbir şeye sahip olmamanızı, birlikteliğin değerini bilmenizi ve en 

önemlisi yaratılanı yaratandan ötürü sevmenizi bekliyoruz. Sizler, Ordu Üniversitesi 

mezunları olarak bütün bunlara zaten hazırsınız. Bizler dört yıl boyunca olduğu gibi 

bundan sonraki yaşantınızda da her daim yanınızda ve arkanızda olacağız. 

Üniversite yıllarınızı unutmadan hayatınızın başarılarla dolu, yolunuz ve bahtınızın 

her daim açık olmasını diliyorum.  Rabbim yar ve yardımcınız olsun. 

Selam ve Saygılarımla...     

                                                                                              06.07.2021                                                                             

                                                                               Prof. Dr. Selahattin MADEN 


