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Değerli misafirler
Sevgili Mezunlar,
2017-2018 Akademik Yılı Mezunlarımızı Üniversitemizden uğurlayacağımız
Beşinci dönem Mezuniyet Törenimize katılarak heyecanımızı, mutluluğumuzu
ve gururumuzu paylaşan bütün misafirlerimize ve mezunlarımıza İstanbul Şehir
Üniversitesi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşil-mavinin buluştuğu doğa
dostu-öğrenci dostu Dragos Kampüs’e hepiniz hoşgeldiniz ve şeref verdiniz.
Değerli misafirler
Sevgili Mezunlar,
İstanbul Şehir Üniversitesi 84 farklı ülkeden yüzlerce öğrencisi olan uluslararası
bir üniversite. Bu yıl mezun edeceğimiz 944 Öğrenci içinde 150 uluslarararası
öğrencimiz bulunmakta. Bu öğrencilerimizin değerli aileleri de dünyanın değişik
bölgelerinden törenimize katıldılar. Müsaadenizle uluslararası mezunlarımızı ve
ailelerini de selamlamak isterim:
Our distinguished guests, all the proud parents and family members,
gathered here at Dragos Campus: It is a great honor for us to host you on our
new campus today for the 5th Commencement Ceremony of İstanbul Şehir
University.
We are all here to celebrate the extraordinary achievements and boundless
future of the Class of 2018. I would like to congratulate all the proud parents
and thank them all for joining us and for sharing our commencement
excitement.
I would like to deliver my speech in Turkish. You can follow my speech in
English on the screens. Thanks for your kind understanding.
Değerli misafirler,
Sevgili Mezunlar,

Bundan yaklaşık bir yıl önce Dragos Kampüs’e ilk adımımızı Dördüncü dönem
Mezunlarımızı uğurlamak için atmıştık. Mayıs ayındaki Mezuniyet Töreninde
içinde bulunduğumuz Dragos Kampüse dair planlarımızı, projelerimizi
anlatmıştık. O ilk adımı koşar adımlarla takip ettik ve bu akademik yıl içinde
kampüsümüzü eğitim-öğretim faaliyetleri kadar, sosyal-kültürel ve sportif
faaliyetleri de gerçekleştirebilecek bir hale getirdik.
Elbette kolay olmadı... Her türlü zorluğu el ele vererek, dayanışma içinde ve
bitmeyen bir azim ve kararlılıkla aşmaya çalıştık. Çok şükür kampüsümüzle ilgili
altyapı çalışmalarını tamamlayarak bugünlere geldik. Emeği geçen, destek olan,
güç veren, teşvik eden herkese minnettarız.
Bu yıl mezun olacak öğrencilerimiz, Dragos Kampüs’ten mezun olan ilk mezun
grubumuz olma özelliği taşıyor. İstanbul Şehir Üniversitesi Beşinci Dönem
mezunları kurum tarihimizde Dragos Kampüs’ün ilk mezunları olarak yer
alacaklar. Üniversitemiz açısından böylesi önemli ve özel bir yeri olan Beşinci
Dönem mezunlarımızı tebrik ediyor ve bundan sonraki hayatlarında başarılar
diliyorum.
Değerli misafirler,
Sevgili mezunlar,
Üniversitelerin kalitesi mezunlarının başarılarıyla ölçülür. İstanbul Şehir
Üniversitesi ilk öğrencilerini 2010 yılında almış, sekiz yıl içinde Türk Yüksek
Öğretim hayatında farklı, yenilikçi ve özgün programlarıyla özel bir yer edinen
genç bir üniversite. Kısa geçmişine rağmen Üniversitemiz, uyguladığı kaliteli
eğitim programlarıyla öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmektedir. Bu iddiamızın
çok sayıda somut göstergesinin olması bizlere haklı bir gurur ve mutluluk
yaşatmaktadır. Bu gurur ve mutluluğu sizlerle de paylaşmak isterim.
Mezunlarımızın tüm başarılarını anlatmak bu konuşmanın sınırları içinde
mümkün olmayacağından sadece merkezi sınavlardaki başarılarını özetlemeye
çalışacağım.
ÖSYM tarafından düzenlenen ve üniversite mezunlarının girdiği merkezi
sınavlar üniversitelerimizin başarı performansını da göstermektedir. YÖK ve
ÖSYM tarafından hazırlanan raporlarda üniversiteler mezunlarının aldığı
puanların ortalamalarına göre sıralanmaktadır. Bu kapsamda, Üniversite
mezunlarının girdiği Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) İstanbul Şehir
Üniversitesi mezunları pek çok alanda kazandıkları yüksek puan ortalamasıyla
Üniversitemizi en üst sıralara taşımıştır.

KPSS’de Vakıf Üniversiteleri arasında Birinci olduğumuz alanlar şunlardır:
Tarih, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Psikoloji.
Türk Dili ve Edebiyatı, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerimiz
ikincilik, Endüstri Mühendisliği ve İşletme bölümlerimiz ise üçüncülük
derecesini kazanmıştır.
Aynı sınavda, mezunlarımızın tüm üniversiteler arasındaki başarısı da gurur
vericidir:
Tarih Bölümü birinci, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ikinci,
Psikoloji Bölümü ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü üçüncü, Sosyoloji Bölümü
dördüncü, İşletme Bölümü altıncı,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü yedinci, Endüstri Mühendisliği
Bölümü ise dokuzuncu sırada yer almıştır.
Mezunlarımızın başarısı sadece KPSS sonuçlarıyla sınırılı değil. Akademik
Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında da (ALES) mezunlarımız yüksek
bir başarı göstermiştir. İstanbul Şehir Üniversitesi mezunları geçtiğimiz yıl ALES
puan ortalamalarıyla Vakıf Üniversiteleri arasında Birinci, tüm üniversiteler
arasında ise Dördüncü sıraya yerleşmiştir.
Son olarak, geçtiğimiz günlerde yayınlanan e-YDS (Yabancı Dil Seviye Tespit
Sınavı) Raporu da mezunlarımızın bir başka başarısını ortaya çıkardı. İstanbul
Şehir Üniversitesi mezunlarının YDS puan ortalaması Vakıf Üniversiteleri
arasında dördüncü, tüm üniversiteler arasında ise 15. Sırada.
Mezun veren üniversite sayısının 180’nin üzerinde olduğunu dikkate alırsak
İstanbul Şehir Üniversitesi mezunlarının merkezi sınavlarda elde ettiği bu
başarıların değeri daha da artmaktadır. Eminim, bu kadar genç bir üniversitenin
mezunlarının nasıl olup da 180 üniversitenin mezunlarının önüne geçebildiğini
merak ediyorsunuzdur.
Üniversitemiz genç ama arkasında 30 yıllık köklü geçmişi, birikim ve
deneyimiyle güçlü ve olgun bir vakıf deneyimi var. Kurucu Vakfımız Bilim ve
Sanat Vakfı, ilim, sanat ve medeniyet havzamızın kadim birikimi üzerine inşa
ettiği vizyonunu İstanbul Şehir Üniversitesi’ne taşıyarak akademik
programlarımıza güçlü bir altyapı oluşturdu. Bu akademik altyapı içinde
öğrencilerimize kazandırdığımız yetkinlikler tüm bu yüksek başarıların anahtarı
olma özelliği taşımaktadır. Mezunlarımızın başarısında, Bilim ve Sanat Vakfı’nın

vizyonu kadar, bu vizyonu ilmek ilmek işleyerek öğrencilerimizi yetiştiren
akademik kadromuzun performansı da önemli bir yer tutmaktadır.
Bu dönem mezun ettiğimiz Beşinci Dönem mezunlarımızın da önceki dönem
mezunlarımız gibi yüksek başarılar elde edeceğine dair inancımız tamdır.
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kısa zamanda büyük başarılara imza atmasını
sağlayan Bilim ve Sanat Vakfımızın kurucularına, yönetimine; Vakıf Mütevelli
Heyetimize, Üniversitemiz akademik ve idari personeliyle birlikte ideallerimizin
peşinden büyük bir azimle ve heyecanla koşan siz sevgili
öğrencilerimize/mezunlarımıza yürekten teşekkür ederim.
Mezunlarımızın ailelerine de teşekkür borcumuz var. Binbir emekle
yetiştirdiğiniz evlatlarınızı güvenip bizlere emanet ettiğiniz için siz değerli
ailelerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. En iyi şekilde yetiştirmeye çalıştığımız
evlatlarınızın mezuniyeti hayırlı ve uğurlu olsun.
Değerli misafirler,
Sevgili mezunlar,
Mezunlarımızı önemli gördüğümüz güçlü bir düsturla uğurluyoruz her sene.
İstiyoruz ki, mezunlarımızı yollarını aydınlatacak ve meslek hayatlarındaki
zorlukları aşmalarına yardımcı olacak tavsiyelerimizle uğurlayalım. Bu
geleneğimizi 2018’de de sürdürüyoruz. Bu seneki mezuniyet mottomuz:
“Özenle Çalışmak…”
Özenle hazırladığımız bu düstur, kendimize, çevremize, insana, bütün var
olanların hak ve hukukuna ihtimam ederek son nefesimize kadar özenle
çabalamanın önüne hiç bir engel konulmaması gerektiğini ifade etmektedir. Her
zaman ve her koşulda, özenle çalışmak düsturu mazeretlerin elini kolunu bağlar.
Özenle çalışanın mazereti olmaz.
Unutmayınız ki, geleceğiniz, kurduğunuz cümleden attığınız adıma kadar, her an
ve her işteki özenleriniz ve özensizliklerinizle şekillenecek.
Sevgili mezunlarımız,
İyilikte yarışmaya, özenle çalışmaya değer güzel bir hayat sizleri bekliyor...
Yolunuz ve bahtınız açık, mezuniyetin hayırlı ve uğurlu olsun...

