FAKÜLTE DEKANIMIZ PROF. DR. ÖZGÜR ÖZTÜRK’ÜN KONUŞMASI
Sayın Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerim,
Öğrencilerimizin Değerli Aileleri,
Basınımızın Güzide Mensupları,
Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,
Sevgili Mezun Adaylarımız,
Hanımefendiler, Beyefendiler, Kıymetli Misafirlerimiz;
Hepinizi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum!
Bugün burada, fakültemizin kuruluşunun 7. yılında 4. mezuniyet törenimizi
gerçekleştirmenin haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinden
mezun olacak genç mühendis ve mimarlarımızın sevincini paylaşmak, fakültemizin ülkemize
kazandıracağı, mesleğinde yetkin genç mühendisleri şerefle uğurlamak için bir aradayız.
Öncelikle bu anlamlı günde bizlere katıldığınız ve sevincimize ortak olduğunuz için şahsım ve
tüm Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ailesi adına sizlere teşekkür
ediyor, mezuniyet törenimize hoş geldiniz diyorum.
Bugün, hem mezunlarımızın hem ailelerimizin hem de akademik ve idari personelimizin
büyük emek verdikleri uzun bir sürecin son günü. Bugün öğrencilerimizin mutluluk ve
sevinçlerini paylaşma günü…
Kıymetli misafirlerimiz, meşhur bir özdeyişte dile getirildiği gibi:
“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek,
On yıl sonrası için ağaç dik,
Yüz yıl sonrayı düşünüyorsan, insan yetiştir”.
İşte bu amaç doğrultusunda insanlığa hizmet etmeyi kendine ilke edinmiş olan
fakültemiz, rektörümüz Sayın Prof. Dr. Seyit Aydın’ın girişimleri ve akademik katkıları ile 2012
yılında kurulmuştur. Başlangıçta 1 bölüm ve 44 öğrenci ile başladığımız eğitim-öğretim hizmeti,
an itibariyle 10 bölüm ve 2414 öğrenci ile devam etmektedir. Bugüne kadar mezun ettiğimiz 149
öğrencimize, bu yıl mezun olacak 115 öğrencimizi de eklemenin ve onları da hayata
hazırlamanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz.
Ülkemizin kalkınmasında, mesleki ve teknik anlamda anahtar roller üstlenecek mühendis
ve mimarlar yetiştirmeyi ilke edinen fakültemiz, bu misyonu yerine getirebilmek adına
öğrencilerinin gelecek ideallerine ulaştırmasında her türlü akademik ve insanî desteği birincil
sorumluluk olarak addetmiştir.
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Fakültemiz, mühendislik ve mimarlık alanlarında ülkemizin saygın ve önde gelen
kurumlarından birisi olmayı hedeflemektedir ve bu hedef doğrultusunda her geçen gün daha da
gelişip büyük bir aile olmaya devam etmektedir. Buradan mezun ettiğimiz ve edeceğimiz genç
mühendis ve mimarlarımızın, iş hayatlarında ve sosyal yaşantılarında elde edecekleri kazanımları
görmek, mezunu ve mensubu oldukları Kastamonu Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık
Fakültesini her ortamda başarıyla temsil edeceklerini bilmek, bizler için onur ve gurur
kaynağıdır. Bu mutlu ve kutlu ânın oluşmasında emeği geçenlere teşekkürü bir borç biliyorum.
Anadolu’nun toy kültüründe bir uygulama vardır. Toy yemeğinin yapılacağı ocak taşı üç
ayaktan kurulur ve üzerine kazanlar oturtulur. Bir ayak eksik olursa kazan devrilir, yemek
pişemez. Bu bağlamda sevgili öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatlarının da öğrenci, aile ve
biz eğitimciler olmak üzere üç temel ayak üzerine kurulu olduğu, bu ayaklardan biri eksik olursa
başarının yakalanamayacağı açık bir şekilde ifade edilebilir.
Değerli Ailelerimiz;
Sizlerin bugünkü duygu ve heyecanları herkesten farklı ve fazladır. Dünyaya geldikleri
andan itibaren üzerlerine titrediğiniz, büyük emeklerle ve özenle yetiştirdiğiniz evlatlarınız
bugün hayata atılmak ve sizlerin göğsünü kabartmak adına en önde olacaklar. Onları bu kutlu
yürüyüşlerinde hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz anne-babalar, en haklı bir şekilde
çocuklarınızın ulaştıkları başarıyla gurur duymak, onların ve bizlerin sevincimize ortak olmak
adına buradasınız. Birçoğunuzun bin bir sıkıntıyla, fakültemizde eğitim almasını sağladığınız,
her türlü zorluğa rağmen bu günlerini görmeyi amaçladığınız çocuklarınızı bizlere emanet
etmesi, hem bize olan inancınızı gösterip bizleri mutlu etmiş hem de omuzlarımızdaki yükü
arttırmıştır. Güveniniz için sizlere sonsuz teşekkürler ediyoruz.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak çocuklarınızı öz evlatlarımız olarak bildik,
gözümüzden sakınarak onların gelişimine katkıda bulunmaya çalıştık. Sizlerin güvenini boşa
çıkarmadığımız için ayrıca onurlu ve gururluyuz. Genç mühendis ve mimarlarımızı eğitim ve
öğretim hayatlarının şimdilik son durağı olan okulumuzdan, meslek hayatlarına, sonraki eğitim
duraklarına ve ziyadesiyle hayatın içerisine, onların her daim başarılı olacaklarını umut ederek
uğurlamanın vakti geldi. Hepimiz biliyoruz ki hayat; zor, çetin ve yoğun mücadelelerle dolu.
Sizler, onların istikballeriyle alakalı haklı korkular, kaygılar duyabilirsiniz. Genç mühendis ve
mimarlarımız burada geçirdikleri süre boyunca, bizim hep takdirimizi kazandılar. Akademik ve
idari personelimizin özverili çalışmalarıyla iyi ve kaliteli bir eğitim aldılar. Bilgi ve becerilerini
her geçen gün geliştirerek, öğrendikleri ve yaptıkları ile gerek sizin gerekse bizim emeklerimizin
boşa gitmediğini hepimize ispatladılar. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.
Bizler, Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ailesi olarak bu
mutluluğu yaşarken, arkalarındaki en büyük destekçilerin siz değerli aileleri olduğunun her daim
farkında olduk. Evlatlarınız sizlerden aldıkları güç ve kararlılıkla çalışıp mezuniyet derecesine
eriştiler. Artık onlarla iftihar edebilirsiniz. Bunun için herkesin huzurunda ve tüm genç mühendis
ve mimarlarımız adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, genç mühendis ve mimarlarımızın
aileleri için siz kıymetli misafirlerimizden büyük bir alkış rica ediyorum.
Değerli Öğretim Elemanlarımız;
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Bu şeref tablosunun en büyük mimarları sizlersiniz. Üniversitemize geldikleri günden
beri ilmek ilmek işlediğiniz sevgili öğrencilerimizi; iş alanlarında ve sosyal yaşamlarında çeşitli
başarılara imza atacak bireyler olacak şekilde yetiştirerek bugünlere getirdiniz. Onlara sadece
mesleklerinde yetkin hâle gelecekleri bilgileri, becerileri öğretmekle kalmadınız; aynı zamanda
içinde yaşadıkları toplumun bir bireyi olarak görevlerini, bir ekibin parçası olarak paylaşmayı,
dayanışmayı, bilinçli ve yetkin bir üniversite mezunu olarak topluma karşı görev ve
sorumluluklarını da öğrettiniz. Genç Mühendis ve mimarlarımızın bundan sonraki zaman içinde
yapacakları başarılı çalışmalar, sizlerin de eserleri olacak ve eminim ki sizleri de fazlasıyla
onurlandıracaktır. Çabalarınız, emekleriniz ve gayretleriniz için, genç mühendis ve mimarlarımız
ile aileleri adına hepinize şükranlarımı sunuyor, siz saygıdeğer konuklarımızdan çalışma
arkadaşlarıma, öğretim elemanlarımıza ve idari personelimize büyük bir alkış rica ediyorum.
Ve tabi ki teşekkürün en büyüğünü hak eden çiçeği burnunda mezun adaylarımız, sevgili
öğrencilerimiz, müstakbel mühendis ve mimarlarımız;
Fakültemize 4 yıl gibi bir zaman vakfettiniz; lakin zaman çok hızlı geçiyor ve işte bugün,
fakültemize başladığınız zamandan 4 yıl sonra sizleri uğurluyoruz. Başlangıçta neler olacağını
pek kestiremediğiniz, belki de tahmininizden daha uzun süreceğini düşündüğünüz mühendislik
ve mimarlık eğitiminiz, acısıyla tatlısıyla bir göz açıp kapatma süresinde sona erdi. Bazen
eğlendiniz bazen zorlandınız. Zaman önünde durulamaz bir nehir gibidir. Bu kutlu gün ilk
başlarda ne kadar uzak görünse de işte, nihayet geldi. Umarım burada geçen günleriniz,
hayatınızda her zaman hatırlayacağınız, sevgi, neşe ve bilgi dolu günler olarak hatıralarınızda yer
alacaktır.
Kaliteli bir eğitim-öğretim sürecinin sonunda fakültemizden kazandığınız bilgi ve
becerilerinizle kendinizi geliştirmek, ülkemize ve milletimize mesleki anlamda faydalı bireyler
olmak şansına eriştiniz. Eminim ki bu süreçte iyi arkadaşlıklar ve güzel hatıralar biriktirdiniz.
Ailelerinizden öğrendiğiniz sevgi, saygı ve ahlaklı olmak gibi erdemlerinizi daha da yücelttiniz.
Sadece derslerde değil, ders dışındaki sosyal ilişkilerinizde ve hayatın her aşamasında toplumun
güçlü bir parçası oldunuz. Sorumluluk almayı öğrendiniz. Bu kazanımlar hayatınızın geri
kalanında mutlaka sizlerin en önemli yardımcısı olacaktır. Bu ve bu gibi daha nice nedenlerle
umarım fakültemizi asla unutmayacaksınız, unutamayacaksınız. Bizler de sizleri asla
unutmayacağız.
Bizler üniversite eğitimini bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bu bayrak elden ele ve hep
ileriye taşınmalı, ülkemiz ve milletimiz için hep güzel yarınların burcunu hedeflemelidir. Sizler
de bu bayrağın sarsılmaz serdarları olmalısınız.
Ben ve arkadaşlarım hayatınızın bu önemli dönemini en dolu, en doyurucu ve en verimli
şekilde geçirmeniz için çalıştık. Bu süreçte bizler de sizlerden birçok şey öğrendik. Sizlerin de
katkılarınızla üniversitemiz daha iyiye doğru yol kat etmiş oldu. Bir üniversiteyi en iyi mezunları
anlatır ve en doğru mezunları temsil eder. En başta kendinizi, ama kalbinizdeki yeriyle bizleri ve
üniversitemizi her yerde, her zaman şerefle ve hakkıyla temsil edeceğinizden hiç şüphemiz
yoktur.
Üniversitemizden aldığınız geniş tabanlı eğitim ve meslek odaklı dersler yanında,
imkânlarımız ölçüsünde sizlerin imkânına sunduğumuz, çeşitli insanî bilgi ve birikimin de çeşitli
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boyutlarını tattınız. Bundan sonraki yaşantınızda sizlere tavsiyem kültür, sanat ve sporu ihmal
etmemeniz, kendinizi çok yönlü bireyler olarak geliştirmenizdir. Günün sonunda önemli olanın
yaptığınız her işte birlikte çalıştığınız ve etkilediğiniz insanlar olduğunu unutmayın. Daima
olumlu, yapıcı ve mütevazı olun. Hayatta ne ile karşılaşırsanız karşılaşın, heves ve heyecanınızı
sakın kaybetmeyin. Unutmayın ki her bireyin içinde yaşadığı topluma dair güzel hayalleri ve iyi
dilekleri bulunmaktadır. Önceliğiniz, içinde yaşadığınız toplumu daha ileriye taşımak, medeniyet
sahnesinde rolünü daha da güçlendirmek ve en önemlisi insanî değerleri ötelemeden, üretim ve
geliştirme faaliyetlerinde bulunup kendi misyonunuzu hakkıyla yerine getirmek olmalıdır.
Merak dürtünüzü asla köreltmeyin. Hiçbir şeyi kendi akıl ve vicdan süzgecinizden
geçirmeden kabul etmeyin. Sadece size gösterilen yollardan yürümeyin; öncü olun, kendi yol ve
patikalarınızı oluşturun ki başkaları da bu yeni yollardan ve patikalardan yürüyebilsin.
Ancak gönülden sevdiğiniz işlerde en başarılı olabilirsiniz. Mesleğinizi, iş yerinizi, iş
arkadaşlarınızı ve insanları sevin. Hayatınızın her alanında hatalar ve eksikliklere şahit
olabilirsiniz, kırıcı değil; yapıcı olun. Yıkıcı değil, bütünleştirici olun. Yeni şeyler öğrenmek ve
kendinizi geliştirmek için önünüze çıkan fırsatlardan yararlanmayı bilin.
İnsanlarla yazılı ve sözlü iletişiminize özen gösterin. Hep doğrulardan yana olun. Düzgün
giyinin, düzgün yürüyün. Yaratılanı yaratandan ötürü sevin. Doğa ve hayvan sevgisi
hassasiyetiniz hiç eksilmesin. Hangi mevki ya da makamda olursanız olun merhamet
duygusundan kopmayın. Türkçemizi özenli bir şekilde kullanın. Yabancı dil öğrenmeyi, evrensel
değerlere ulaşmayı da ihmal etmeyin.
Sizler yarının mühendis ve mimarları, iş dünyasının liderleri, bilim insanları; kısacası siz
yarınımızın sahipleri ve ülkemizin geleceğisiniz. Sadece başarı ve sonuç odaklı değil, aynı
zamanda insan odaklı olun. İnsan odaklı olmayan, insanı hiçe sayan başarı ve sonuçların sizlere
olumlu hiçbir katkısı olmayacaktır. Tarihin yapraklarını karıştırdığımızda mühendis ve
mimarların imza attığı, insanlık tarihinin seyrini değiştiren buluşlara rastlayacaksınız. İnsanlığı
bir adım ileriye taşıyan, onlara her türlü faydayı sağlayan buluşları tasarlayanların da bilim
adamları olduğunu; ancak aynı insanlara acı veren, ölüm getiren buluşları tasarlayanların da
bilim adamları olduğunu; ekseriyetle de mühendisler olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın.
Mühendis kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Ölçmek, hesaplamak anlamlarına gelir.
Sadece iş hayatınızda değil; hayatınızın her alanında çalışmalarınızı insanlık hesabına yapın,
ölçülü olun. Büyük ve kötü bir mühendis olmaktansa faydalı ve iyi bir insan olmak ilk hedefiniz
olsun. Mimar kelimesi de yine Arapça kökenli bir sözcüktür. İmar eden, inşa eden anlamlarına
gelir. Siz de hayatımızı ve geleceğimizi inşa ve imar edeceksiniz. İnsanlığın, iyiliğin ve
güzelliğin sizin kardığınız harçta tuğla tuğla yükselmesini diliyoruz.
Saygıdeğer misafirler;
Bizler, öğrencilerimize bilgi ve beceriyi öğretmenin yanında, insanî değerleri anlatmak ve
aşılamakla da mükellefiz. Bizim için notları çok yüksek, çok başarılı ve çalışkan öğrenciler
yetiştirmekten ziyade; vatanını seven, ülkesine ve manevi değerlerine bağlı, vicdanlı, adalet,
iyilik ve doğruluk için mücadele eden, karakterli ve dürüst insanlar yetiştirmek daha önemlidir.
Öğrencilerimize eğitim-öğretim hayatları boyunca mesleki, teorik ve pratik bilgileri aktarırken,
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bu değerleri de öğretmek ve hatırlatmak gayreti içinde bulunduk. Bizce toplumsal anlamda en
önemli sermayemiz bu erdemlere sahip bireylerin yetişmesidir.
Bu sermayenin mezunlarımızda karakter bulacağına olan inancımla sözlerimi burada
noktalıyor, mezun ettiğimiz genç mühendis ve mimarlarımızın yollarının ve şanslarının her daim
açık olması temennisiyle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Genç mühendisler ve genç mimarlarımız! Tüm güzellikler sizlerle olsun! Işığa ve
medeniyete karışın…
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