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Cengiz Çevik: Sayın Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanım, Vakfımızın Değerli 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti 

Başkanım, Değerli Başkan Vekillerimiz ve Mütevelli Heyetimizin Değerli Üyeleri, Sayın Rektörüm, 

Işık Üniversitesinin değerli akademisyenleri ve idari kadrolarımız, sevgili mezun öğrencilerimiz, 

öğrencilerimizin kıymetli aileleri ve siz değerli misafirlerimiz, Feyziye Mektepleri Vakfı Işık 

Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı mezunlarını meslek ve kariyer yaşamlarına uğurlayacağımız 

“23. Mezuniyet Töreni”ne hepiniz hoş geldiniz, Efendim, birer kıvılcım olarak geldiler. Işık 

Üniversitesinin güçlü ve yetkin akademik kadrolarının yol göstericiliğinde nitelikli eğitimin, aklın 

ve bilimin ışığıyla donanarak aynı logomuzdaki gibi ülkemizi ve insanlığı aydınlatacak birer meşale 

olarak mezun oldular. Onları henüz öğrenci iken başarı öyküleri yazmaya başlayan Işık 

Üniversitesini ülkemizde ve tüm dünyada başarıyla temsil eden bu büyük ailenin her zaman gurur 

duyulan saygın üyelerini kocaman alkışlarınızla salona davet ediyorum. Doktora mezunlarımız Fen 

Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Doktora Programı, Sanat Bilimi Doktora Programı, 

Yüksek lisans mezunlarımız Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği Yöneylem Araştırması, Enformasyon Teknolojileri, Finans, Görsel İletişim Tasarımı 

(yüksek lisans), İçmimarlık, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnşaat Mühendisliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, 

İşletme Yönetimi, Klinik Psikoloji, Moda ve Tekstil Tasarımı, Muhasebe ve Denetim, Pazarlama ve 

Marka Yönetimi, Peyzaj Mimarlığı, Resim (yüksek lisans), Sanat Kuramı ve Eleştiri, Siber Güvenlik, 

Sinema ve Televizyon, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yöneticiler İçin 

İşletme Yönetimi. Lisans mezunlarımız Fen-Edebiyat Fakültesi: Enformasyon Teknolojileri, İnsan 

ve Toplum Bilimleri, Psikoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Lojistik yönetimi ve 

Uluslararası Ticaret Güzel Sanatlar Fakültesi: Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar, İçmimarlık, 

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Sinema ve Televizyon, Mimarlık ve 

Tasarım Fakültesi: Endüstriyel Tasarım, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı ve Mimarlık, Mühendislik 

Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, 

Otomotiv Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği. Ne mutlu bize ki yerlerini almaları dakikalar süren 

mezunlarımız var. Eminim ki hepsi çok heyecanlı bu özel günlerinde onlara ilk kocaman alkışlarını 

gönderelim mi hepsine tüm mezunlarımız için! Efendim, bugün onları çok alkışlayacağız. Bugün 

onların günü, bugün onlar için onların hayatında bir dönüm noktası, yeni bir başlangıç, yeni bir 

bitiş, yeni bir serüven, yeni bir macera ama inşallah bugünden sonra onları hayatlarında güzel bir 

dönem bekliyor olsun, tüm istekleri gerçekleşsin güzel bir mezuniyet yaşasınlar diyelim. Efendim, 
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görüldüğü üzere bitmiyor daha içeride yerini almayı bekleyen oldukça mezunumuz var heyecanla 

onların yerlerini almalarını bekleyeceğiz. Efendim, onlar mezunlarımız akın akın gelmeye devam 

ediyorlar. Salonda bulunan yerlerini almak üzere aramıza katılıyorlar. Tahmin ederim ki son derece 

heyecanlılar gelin bir kez daha heyecanlarına ortak olalım ve kocaman alkışlarla selamlayalım 

mezunlarımızı. Ellerini açmış alkışları alıyor. Harikasınız. Efendim, kısaca üzerinden geçmek 

gerekirse doktora mezunlarımız, yüksek lisans mezunlarımız ve lisans mezunlarımız şu anda 

salondaki yerlerini alıyorlar. Fen Bilimleri Enstitüsünden Elektronik Mühendisliği Doktora 

Programı, Matematik Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsünden Çağdaş İşletme Yönetimi 

Doktora Programı, Klinik Psikoloji Doktora Programı ve Sanat Bilimi Doktora Programı 

mezunlarımız yerlerini alıyorlar. Yüksek lisans mezunlarımız ise Bilgisayar Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması, Enformasyon Teknolojileri, 

Finans, Görsel İletişim Tasarımı (yüksek lisans), İçmimarlık, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnşaat 

Mühendisliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme Yönetimi, Klinik Psikoloji, Moda ve Tekstil Tasarımı, 

Muhasebe ve Denetim, Pazarlama ve Marka Yönetimi, Peyzaj Mimarlığı, Resim (yüksek lisans), 

Sanat Kuramı ve Eleştiri, Siber Güvenlik, Sinema ve Televizyon, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, 

Uluslararası İlişkiler, Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi alanlarında yüksek lisans mezunlarımız 

yerlerini alıyorlar. Kısaca lisans mezunlarımızı da hatırlayalım. Fen-Edebiyat Fakültesinden 

Enformasyon Teknolojileri, İnsan ve Toplum Bilimleri, Psikoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, 

Uluslararası Lojistik Yönetimi ve Uluslararası Ticaret. Güzel Sanatlar Fakültesinden Görsel İletişim 

Tasarımı, Görsel Sanatlar, İçmimarlık, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, 

Sinema ve Televizyon. Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Endüstriyel Tasarım, İçmimarlık ve 

Çevre Tasarımı, Mimarlık. Son olarak lisans programında ise Mühendislik Fakültesinden Bilgisayar 

Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 

İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği ve 

Yazılım mühendisliği bölümlerimizdeki lisans mezunu öğrencilerimiz yerlerini alıyor. Evet, son 

mezunlarımızda birazdan yerlerini almış olacaklar. Heyecanla onların da yerlerini almalarını 

bekliyoruz. Bir an gerçekten hiç bitmeyecek diye düşündük, ama galiba sonuna geldik. Son 

mezunlarımızda yerlerini aldılar. Bakmayın bir an hiç bitmeyecek zannettik dememe o kadar güzel 

gözüküyorsunuz ki, o kadar güzel gözüküyorsunuz ki akşama kadar olsa yine de beklenir sizin 

yerlerinize geçişiniz. İnşallah bugünden itibaren tüm dilekleriniz, istekleriniz gerçekleşir. Tüm 

hayalleriniz gerçek olur çok güzel bir yaşam sizi bekliyor olur. Bu hoş geldiniz size kocaman 

alkışlarla… Efendim, ülkemize alanlarında birer yıldız olarak katma değer sağlayacak, yüceltecek ve 

yetkinliklerini içinde bulunduğumuz çağı bir adım daha ilerisine götürmek için insanlığa armağan 

edilecek o yönde yılmadan uğraş verecek olan pırıl pırıl genç beyinleri mezun etmenin ülkemize 

kazandırmanın haklı onurunu, gururunu ve de sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bugün hem 

mezunlarımızın hem değerli ailelerinin büyük emek verdikleri uzun bir sürecin son günü. Bugün bir 

kutlama mutlulukları ve sevinci paylaşma günü. Bu mutlu günde sizleri daha fazla bekletmeden Işık 

Üniversitesinin değerli akademisyenlerini Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Hasan Bülent 

Kahraman önderliğinde kocaman alkışlarla salona davet ediyorum efendim. Efendim, değerli 

akademisyenlerimiz salona giriş yaptılar. Kocaman alkışlar rica edebilir miyiz? Değerli hocalarımız 

salona giriş yaptılar ve mezunlarımızla buluştular. Ve birazdan sahnedeki yerlerini alacaklar. Değerli 

Rektörümüz ve saygıdeğer hocalarımız bir kez daha hoş geldiniz, efendim alkışlarımız devam etsin 

lütfen. Onlar üniversitemizin değerleri, onlar üniversitemizin kıymetlileri kocaman alkışlarla 

selamlayalım kendilerini. Nerede o kocaman alkışlar hocalarımız için! Hocalarımız geldiler, 

yerleştiler bence kocaman bir alkışı hak ettiler bir kez daha alkışlayalım mı kendilerini. Hoş geldiniz 

hepiniz, Efendim, ben kendimden de kısaca bahsedeyim. Cengiz Çevik, şarkıcılığımın, 

oyunculuğumun, sunuculuğumun yanı sıra büyük bir onur ve gururla 2010 yılından bu yana Feyziye 
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Mektepleri Vakfı Işık Okullarının Nişantaşı ve Erenköy kampüslerinin, yerleşkelerinin ve Işık 

Üniversitemizin müzikal tiyatro yönetmenliğini yapıyorum. Bugünde bu mezuniyet törenini ben 

sunacağım. Hepiniz bir kez daha kendi adıma da hoş geldiniz, Değerli misafirlerimiz, 136 yıllık köklü 

bir eğitim geleneğine sahip Feyziye Mektepleri Vakfından ve vakfımızın çatısı altındaki eğitim 

kurumlarına da “Işık” ismini bizzat veren bizi sonsuza kadar sürecek bir şerefle onurlandıran Büyük 

Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığı ilhamla, 1996 yılında eğitim faaliyetlerine başlayan Işık 

Üniversitesi o günden bu yana sunduğu nitelikli eğitimle ülkemize, dünyaya ve insanlığa ışık saçan 

15 binin üzerinde mezun verdi. Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olan ve bu yıl 26. yılını 

kutlayan Işık Üniversitesinin en büyük önceliği her zaman Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün çizdiği yolda ve gösterdiği hedefe onun istediği şekilde ülkemizin çağdaş uygarlık 

seviyesinde yer almasını sağlamak oldu. Şimdi sizleri Kurtuluş Savaşı’mızın eşsiz kumandanı 

cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve geçmişten 

günümüze tüm şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşuna ve hemen ardından İstiklal Marşı’mızı 

söylemeye davet ediyorum. Dikkat! Teşekkürler. Efendim şimdi Işık Üniversitesi 2021-2022 

Akademik Yılı mezunları adına üniversitemizi birincilikle bitiren Burak Bulutoğlu’nu konuşmasını 

yapmak üzere kürsüye davet ediyorum kocaman alkışlarla. 

Burak Bulutoğlu: Biliyorsunuz ki programda aslında birincinin konuşması yoktu. Fakat Rektör 

Hoca’mızdan rica ettim ve beni kırmadı, sağ olsun kısa bir konuşma ayarladı. Öncelikle başta o 

olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Ve sizleri sıkmayacak kısa bir 

konuşma yapacağım. Çünkü buraya çıkıyorlar genelde ferman gibi okuyorlar bir şeyleri ben daha 

çok spontane şekilde duygu, düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Öncelikle ben buraya neden 

çıktım? Buradaki arkadaşlarımdan daha iyi olduğum için çıkmadım, daha zeki olduğum için de 

çıkmadım. Tek yaptığım şey sınavlarda daha yüksek performans sergilemek. O yüzden buradaki her 

arkadaşım benim kadar başarılıdır. Onların da başarılarını kutluyorum. Ve ben akademi seven biri 

de değilim aslında fakat benim bir annem var. Kendisi gerçekten çok mükemmel bir insan ve bu 

mezuniyetteki başarım hatta birinciliğim tamamen onun inancı, arzusu, hedefe benden daha fazla 

inanan yani bir insanın hedefe sizden daha fazla inanması, daha fazla arzulaması çok önemli. O 

yüzden onun disipline ettiği yetiştirdiği bir evlat olarak da burada kendisi üniversite mezunu 

olmamış olsa bile fark etmiyor. Bunu kendi birinciliği ve mezuniyeti olarak alabilir. O yüzden ben 

bu birinciliği ve mezuniyeti kendisine bir ithaf ediyorum. Ve buradan bir de iletişim ve medya 

ekibimize bir şey söylemek istiyorum. Bugün bol bol fotoğraf bekliyorum buradan benim 

görüntülerimi de yayınlasınlar bol bol herkesin görüntülerini. Tanıtım güzel bunları da istiyoruz 

daha fazla istiyoruz. Çünkü buradaki bütün arkadaşlarım uzun bir süre boyunca emek verdiler. Ve 

kendimizi de görmek istiyoruz internette. O yüzden ekstradan bir talebimiz var. Bunu da mezun 

arkadaşlarım adına ben dile getireyim buradan ve diğer maddeme geçiyorum. Şöyle kısa madde 

yaptım çok uzun bir şey yapmadım. Arkadaşlarıma hayatta başarılar diliyorum. Çünkü burada bir 

periyodu bitirdik artık hayatın daha farklı bir noktasına geçeceğiz. Orada da en önemli şey hayal 

kurmak! Ben bu konuşmanın biliyorlar beni şimdi burada performansım var, ama bir şeyi tuttuğum 

zamanda koparıp alırım. Buraya çıkma nedenlerimden biri de bu. O nedenle hayal edin, kurgulayın, 

kafanızda yaşayın, ama şunu da unutmayın Burak Bulutoğlu sözü olarak da geçilebilir. ‘Aksiyonsuz 

hayal halüsinasyondur. O yüzden aksiyon olmadan da bir şey olmuyor. O yüzden hareket lazım, 

aksiyon lazım.’ Çok fazla uzatmayacağım son maddeye geçeceğim. Çünkü buraya geliyorlar, dediğim 

gibi ferman gibi okuyor fakat kimsenin aklında bu konuşma kalmıyor. Sadece kendisi sonra açtığı 

zaman tatmin olmuş oluyor. Ben akıllarda kalsın istiyorum konuşma. Kamera hangi kamera beni 

çekiyor şu an? Göremiyorum. Bu mu? Gelecekteki kendime seslenmek istiyorum. Daha farklı daha 

yüksek yerlerde görmek istiyorum seni. Bu bir başlangıç olsun. Saygınlık, şöhret, televizyonlara 

çıkalım, konuşalım daha yükseğini bekliyorum. Evlat sahibi olursam evlatlarıma da sesleneyim 
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buradan. Bakın babanızı biraz örnek alın yani çıtayı her zaman yükseltin lütfen. Enerjim yüksek 

heyecanlı olmasam daha güzel cümleler de kurarım, ama şimdilik sizleri törenin akışına ve 

rektörümüzün diğer başkanlarımızın, hocalarımızın konuşmalarına ve bir takım işte prosedürleri 

uygulamasına bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum enerjik bir gün olsun diyorum. 

Cengiz Çevik: Evet, üniversite birincimiz Burak Bulutoğlu’nu bir kez daha tebrik ediyoruz. 

Efendim, mezunlarımıza hitapları için sözü Işık Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının her 

başarısında öncülük ettiği akademik kadrolarla birlikte büyük ekmeleri bulunan Işıklı eğitim 

modeliyle Işık Üniversitesini öne çıkarmayı hedefleyen Işık Üniversitesinin Değerli Rektörü 

Profesör Doktor Sayın Hasan Bülent Kahraman Hoca’ma bırakmak istiyorum. Kocaman 

alkışlarınızla, Hocam bir kez daha hoş geldiniz alkışlar sizin. 

Hasan Bülent Kahraman: Sevgili öğrencilerimiz, değerli velilerimiz, Benden önce konuşan 

Burak Işık Üniversitesinin farkını sergiledi. Burası herkesin düşüncesini, görüşünü özgürce 

açıkladığı bir üniversite, Burak benim gençlere olan inancımı bir kere daha pekiştirdi. Kendisinin 

burada konuşması hepimizi derecesiz ölçüde memnun etti. Az sonra kendisine zaten birincilik 

ödülünü takdim edeceğiz, ama Burak’la anlaşamadığımız bir nokta var. Evet, dün kendisiyle 

görüştüğümde bana akademiyi sevmediğini, bu başarısını annesine borçlu olduğunu ve bu ödülünü, 

bu başarısını ona armağan edeceğini söyledi. Ben de çok mutlu oldum. Anlaşamadığımız nokta o 

değil şu; “Buraya gelenler uzun konuşuyorlar akıllarda kalmıyor.” dedi. Ben ondan biraz daha uzun 

ama akıllarda kalacağını ümit ettiğim bir konuşma yapmaya çalışacağım hepinize. Teşekkür ederim, 

sağ olun. Sevgili öğrenciler, Felsefeciler arasında yapılan ana tartışmalardan biri temel bir soruyla 

başlar. O soru şudur:  Etrafımızdaki nesneleri tanımamızı, anlamamızı, bilmemizi sağlayan bilgi 

bizzat o nesnelerde midir, onlarda mı saklıdır yoksa bizlerde bizlerde onlara bakan, onları gören, 

onları anlamaya çalışan bilincimizde, muhakememizde aklımızda mıdır? Bu soru esas itibariyle eğer 

bilimsel alandan eğer dogmalardan uzak düşüncenin, eleştirel düşüncenin açık görüşlülüğün hâkim 

olduğu bir alanda cevaplandırılacaksa bellidir. Nesnelerin bilgileri nesnelerin bilgileri nesnelerde 

saklıdır. Bunu söylediğiniz andan itibaren dogmalara ihtiyacınız yoktur. Yani onları kesip, biçip 

onları çözümleyip, onları laboratuarlarda inceleyip onların ne olduğunu kendi gerçeklikleriyle 

beraber anlamaya çalışırsınız. Bunların ne olduğunu size bir dogma, bir dogsa olarak anlatan 

insanlara, aracılara ihtiyaç duymazsınız. Bilimin hâkim olduğu yerlerdeki temel kural budur. Bilim 

17. yüzyılda Fransız düşünürü Rene Descartes’ın “Cogito ergo sum” yani “Düşünüyorum o halde 

varım.” var oluşumun temel aracı düşünmektir. Nesnelere de bu düşünceyle bu düşüncenin sonunda 

onlarla kurduğum ilişkinin yarattığı bilinçle ulaşırım demesinden beri bu doğrultu da ilerliyor. Bu 

tartışma bu çelişkili tartışma bize biraz Herakleitos’la Parmenides arasındaki çelişkiyi de 

hatırlatıyor. Herakleitos Ege’de onun mavi göğü altında Efes’te karşısında duran mavi denize 

bakarak “Ta pánta rei” diyordu. Her şey akar, her şey değişir. Buna mukabil Parmenides hayatın 

durağan olduğundan gerçekte hiçbir şeyin değişmediğinden bahsediyordu. Herakleitos’a 

muhtemelen bu değişme yönündeki düşüncelerini kazandıran onun bizim bir yurttaşımız olması, o 

görüşlerini Ege’de onun mavi suları karşısında ifade etmesiydi. Dolayısıyla bilim Herakleitos’tan 

beri, Descartes’dan beri kabul edilmiş bir temel doğrultuda bizim laboratuarlarda bilim dünyasında 

çalışmamızla elde edilen bilgiye dayalı olarak bu gerçekle ilerliyor. Bugün burada sadece sizlerin şu 

muhteşem mezuniyetinizi kutlamak için değil bu belirttiğim anlayışla bütünleşmiş bir eğitim 

anlayışını da bir kez daha doğrulamak için toplanmış bulunuyoruz. Dogmalardan, 

dokunulmazlıklardan mesafelerden arınmış her şeyin sorgulanmaya, irdelenmeye açık olduğu 

akademik tabirle söylemem gerekirse her şeye karşı klinik ve soğukkanlı bir mesafe içinde 

bulunduğumuz bir eğitim anlayışı bu eğitim anlayışı kurucu vakfımız Feyziye Mektepleri Vakfının 

da Işık Üniversitesinin de ilkesidir. Bunda şaşacak bir şey yoktur. Az önce de belirtildiği gibi bu ilke 

Türkiye’deki uzun modernleşme sürecinin en son, en görkemli aşaması olan Atatürk 
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modernleşmesiyle birlikte sağlanmıştır. Bu Türkiye’deki eğitim sisteminin temeli olarak kabul 

edilmiş görüş ve düşüncedir. Ve bizim adımızı da “Işık” adını da Büyük Atatürk koymuştur. 

Dolayısıyla bu kurum bize bu doğrultuda eğitim verdi. Hepiniz bununla birlikte buradan mezun 

oluyorsunuz. Buna inanmış, bu gerekliliğe inanmış kişiler olarak sizleri mezun ettiğimiz için sizlerle 

iftihar ediyoruz. Sevgili öğrenciler, Aslında benim protokol gereği bu konuşmama önce burada 

bulunan ve mevcudiyetleriyle bizleri onurlandıran yöneticilerimizi selamlayarak başlamam 

gerekiyordu. Bu en küçük mezunumuz ağlıyor. O da bir süre sonra buraya gelecek, ama bugün sizin 

gününüz. O nedenle yöneticilerimizin anlayışına, hoş görüsüne başvurarak aynı duyguları sizinle 

benimle aynı duyguları paylaştıklarını bilerek öncelikle sizlere hitap ederek başladım konuşmama. 

Evet, bugün mezun olan geleceğimizin umudu olan 21. yüzyılın son üç, 22. yüzyılın ilk çeyreğini 

yaşayacak, hazırlayacak olan bilimin doğrultusunu benimseyerek ülkemize geleceğe aydınlık, ışıklı 

yarınlara bizi ve kendilerini taşıyacak sevgili gençlerimiz, Onları bugünlere getiren onlar için her 

türlü külfete, mihnete, çileye gözünü kırpmadan katlanan onların ülküleri ve onların insanlık için 

yapacağı iyi ve güzel şeyleri kendileri için yapılmışçasına benimseyen bekleyen sevgili anneler, 

babalar, ailelerimiz, 136 yıl gibi çok uzun bir geçmişe sahip Türkiye’nin göz bebeği olan Feyziye 

Mektepleri Vakfının çok Değerli Başkanı Sayın Akın Süel, vakfımızın çok değerli genel sekreteri ve 

çok Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Mütevelli Heyetimizin öğrencilerimiz ve Işık Üniversitesi için 

durmaksızın çalışan Başkanı Sayın Serdar Sarıgül. Bize üniversite yönetiminde büyük katkılar 

veren, yol gösteren, ışık tutan Mütevelli Heyetimizin Sayın Üyeleri, Çok Değerli Dekanlarımız, 

Müdürlerimiz,  çok değerli hocalarımız, çok değerli idari çalışanlarımız ve tekrar çok sevgili 

öğrencilerimiz ama bu arada bu törenin gerçekleşmesini sağlayan gece gündüz durmaksızın çalışan 

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüz ve onun Koordinatörü Pelin Hanım, Öğrenci İşleri Daire 

Başkanı Banu Hanım, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Sayın Dekanın Sevgili Sinema ve TV 

Bölüm Başkanı Sevgili Onur Hocam, Bu yayını, bu törenin bir yayın haline gelmesini ve 

kalıcılaşmasını sağlayan fakültemizin çok sevgili öğrencileri dünden beri dur durak bilmeden çalışan 

öğrencileri hepinize çok teşekkürler ediyorum. Sevgili öğrenciler, Hepinizi kutluyor, bu törenimizle 

mezun olacak öğrencilerimize bundan sonrasında da bugüne kadar ki gibi büyük başarılar 

diliyorum. Değerli öğrenciler, Çok uzun bir aradan çok yıpratıcı bir pandemiden sonra birlikte 

olduğumuz için hepimiz ölçüsüz bir mutluluk içindeyiz. Bir kere şunu söyleyeyim bunu belirttikten 

sonra burası hayatınızda karşılaşabileceğiniz, yaşayabileceğiniz sizin de ailelerinizin de en önemli 

anlarından biri. Dolayısıyla burada her türlü sevinç, her türlü çoşku sonuna kadar özgürdür. 

Ailelerimiz de gençlerimiz, öğrencilerimiz de diledikleri kadar sevinirler, çoşku gösterirler. Bunlar 

bizi sadece mutlu eder. Bunu şunun için belirtiyorum daha önceki dönemlerin 2021-22’den önceki 

dönemlerin pandemi nedeniyle yapamadığımız mezuniyet törenlerini de ekim ayında üniversitemiz 

açıldığında, yeni öğrencilerimiz geldiğinde veya öğrencilerimiz yeniden üniversiteye geldiğinde 

onlarla birlikte bu çoşkuyu onlara da yansıtarak onların da kendilerinden önceki mezun 

öğrencilerden esinler almasını sağlayarak övündüğümüz ve içine girdiğimiz zaman çok mutlu 

olduğumuz kampüsümüzde neşeli, mutlu, görkemli, çoşkulu bir hafta sonunda yapacağız. Ve 

bundan sonra da tüm törenlerimizi bize gerçekten mutluluk veren kampüsümüzde devam 

ettireceğiz. Değerli öğrenciler, Bu üniversitenin bir hocası ve yöneticisi olarak sizleri az önce 

belirttiğim gibi kapımızdan gönül rahatlığıyla, iç huzuruyla, iç ferahlığıyla uğurluyoruz. Bir, iki 

küçük bilgi vereyim. Işık Üniversitesinin dayandığı Feyziye Mektepleri Vakfı 136 yıllık bir kuruluş. 

Belirttim bir daha belirtmekten de büyük bir onur duyuyorum adını bizzat Büyük Atatürk kurdu. 

Bununla övünmek yetinmez! Bununla övünmekle yetinmeyiz. Bu bize sonsuza değin üstümüzde 

taşıyacağımız bir onur ve bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğun bir uzantısı olarak henüz 26. 

yılımızın içindeyiz ama bugün aktif 23 programımız, 3 fakültemiz, lisansüstü eğitim enstitümüz, 

eşsiz Şile kampüsümüz, Maslak kampüsümüz, laboratuarlarımız, stüdyolarımız ve nihayet 

övündüğümüz daha çok etkin olmalarını daha çok birleşmeyi, daha çok kaynaşmayı istediğimiz 
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15862 mezunumuz var. Türkiye’nin ilk kurulan vakıf üniversitelerinden biri olarak eğitim 

dünyasında kendimize güçlü, ayrıcalıklı, farklı bir yer edindik ve onu şimdi daha yukarıya taşımak 

sadece Türkiye’deki vakıf üniversiteleriyle değil dünyadaki üniversitelerle etkileşim içine sokmak, 

onların düzeyinde bir üniversite yapmak için uğraşıyoruz. Övündüğümüz bir başka noktayı size 

belirteyim. 15862 öğrencimizin, mezun öğrencimizin %53’ünü kız öğrencilerimiz %47’sini erkek 

öğrencilerimiz oluşturuyor. Bunu söylemek bile bana Işık Üniversitesinin farklılığını vurgulayan, 

mutluluk veren bir husus. Evet, ben de doğrusu bu alkışı sizlerden bekliyordum. Bitmedi bitmedi 

bitmedi bitmedi çalışanlarımız arasında da kadın oranımız erkek oranından daha fazla bunu da daha 

yukarı çıkarmak için biz de gece gündüz çalışıyoruz. Bu da benim size bir sözüm ve bir teminatım 

olsun. Bugün bugün bu öğrenciler öğrencilerimizle onların Atatürkçü, laik, Batılı, demokratik, bilimi 

tek doğru yol olarak gören ve seçen Işık Üniversitesinden aldıkları ışığı ışığı ışığı geleceğe 

taşıyacaklarını aramızda bulunan aramızda bulunan başka ülkelerden gelmiş bizimle birlikte bu 

eğitim yolculuğunu sürmüş olan öğrencilerimizin de aynı ışığı kendi ülkelerine götüreceklerine 

yürekten inanıyorum. Bugün bugün 794 lisans öğrencimizi, 477 lisansüstü öğrencimizi mezun 

ediyoruz. Sabah da 404 ön lisans öğrencimize diplomalarımızı verdik. Son üç yılda 

gerçekleştirdiğimiz, geliştirdiğimiz dönüşümle oluşturduğumuz yeni ışıklı eğitim programıyla başlı 

başına bir atılım gerçekleştiriyoruz sadece dediğim gibi vakıf üniversiteleri arasındaki konumumuzu 

daha da yukarı taşımakla yetinmiyoruz. Önümüzdeki dünyayı kuracak olan çok önemli 

üniversitelerle de belli bir yarışa giriyoruz. Sevgili öğrenciler, Bu bilgilerden sonra size kısaca birkaç 

söz etmek istiyorum. Şuradan başlayayım hayat sadece problem çözmek değildir. Bize böyle 

öğretilir, ben size doğrusunu söyleyeyim. Eğer böyle düşünürsek sadece bir teknisyen veya pratisyen 

oluruz. Hayatta başarılı olmuş insanlar problem çözen ama ondan daha fazla problem kuran, soru 

soran, sorun yaratan insanlardır. Bir soru bir kere soruluyorsa çözümde bulunacaktır. Soru soran 

insanlar ellerindekiyle yetinmeyen Büyük Atatürk’ün dediği gibi ufkun arkasını, ötesini görmek 

isteyen masallardaki 41. odanın kapısını açan insanlardır. Bilimin, yaratıcılığın, üretkenliğin yolu 

buradan geçer. Hayatta bir şey olmayı değil, bir şey yapmayı önemseyenler ve sonunda bir şey olan 

insanlarla problem kurmasını bilen insanlardır. 21. yüzyılın ilk çeyreğini tamamlamak üzere 

olduğumuz bir dönemde üniversite eğitiminizi tamamlıyorsunuz. Birçok açıdan bakıldığında 

bundan elli yıl öncesiyle mukayese edilemeyecek kadar gelişmiş bir dünyada yaşıyoruz. Yakında 

kutlayacağımız cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılıyla ise mukayese edilmeyecek kertede farklı 

bir dünyadayız. Çok kısa bir süre önce geliştirilen James Webb teleskobu bize uzayda yeni ufuklar 

açtı. Tıp, genetik, mühendislik ve sosyal bilimler alanında her gün yeni bir mucizeyle karşılaşıyoruz. 

Her gün daha önce çözülemeyen bir sorunun çözüldüğünü ama yeni, sayısız sorunun sorulduğunu 

ve onların çözümünün peşine düşüldüğünü görüyoruz. İnsan bilincinin bilimi yaratıcılığını, 

yetilerini kullanarak sağladığı bu gelişmenin dünyasında bu övünülecek, bu görkemli dünyada tıpkı 

ayın bize ışıklar gönderen, hülyalar kurduran, esinler veren ayın karanlık yüzü gibi karanlık bir 

bölümde var. Dünyanın o kesiminde çevre ve iklim sorunları var, tarım sorunları var. 1 doların 

altında yaşayan, bir bardak temiz suya muhtaç milyonlarca insan var. Bölüşüm ve paylaşım 

sorunları var, demokrasi sorunları var, kültür sorunları var. İnsanın insanı reddetmesi anlamına 

gelen ve bana göre en büyük günahımız olan ırkçılık, ötekileştirme sorunları var. Kadına karşı, 

kadına dönük, kadına yönelik şiddet var. Ayrımcılık, dışlama, yok sayma var. Hepsinden önemlisi 

savaş, ölüm, kıyım, yok etme var. Yeryüzünde yeryüzünde kendi hemcinsini düşüncesi, inancı, 

duygusu nedeniyle tasarlayarak öldüren tek canlı olan insanın hemcinsini tasarlayarak öldüren tek 

canlı olan insanın hemcinslerini bugünde kitle halinde, kitleler halinde yok etme dürtüsü ve çabası 

var. Sevgili öğrenciler, Büyük yaşamınıza bu iki dünyada birden başladığınızı unutmayın. Bu iki 

dünyanın dokusuna birbiriyle çelişen yapısına bakarak size şunu söylemeliyim. Elinizdeki 

muhteşem eğitim anahtarını çok bilinçli şekilde çok değer vererek ve daima geliştirerek, daima 

ilerleterek kullanın. Elinizdekiyle yetinirseniz kısa bir süre sonra eğitim almamış insanlara 
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döneceksiniz. Bunu asla unutmayın. Biz size sadece bazı şeyler öğretmedik öğrenmeyi de öğrettik. 

O olanağı sonuna kadar zorlayın. Kendinizle ve sahip olduklarınızla yetinmeyin. Daima yeniliklere 

açık olun ve bu yetinizi güçlendirin. Daima yaratıcı olun asla verili olanla yetinmeyin. Hiçbir zaman 

statükoya teslim olmayın. Kazananlar daima değişimden yana olanlardır. Girişimci olmaktan 

korkmayın, asla çekinmeyin. Temel kararınızın doğruluğuna inanıyorsanız benim 3Y dediğim 

yenilmek, yitirmek, yanılmak önemli değildir. Nihayet mutlaka ve mutlaka gerçekçi olun. Başta size 

yaptığım bilim tanımının Herakleitos ve Descartesçı boyutlarını unutmayın. Gerçekçiliğin en önemli 

özelliği hatta bir tek özelliği vardır dürüst olmak kendinizden başlayarak herkese ve her şeye karşı 

görüşlerinizi, düşüncelerinizi çekinmeden açıklayın. Değerli öğrenciler, Sizler altmış yıl çalışacak, 

yüzyıldan daha fazla yaşayacaksınız bu bir matematik, bu bir demografi. Dünyanın daha önce 

karşılaşmadığı, tanımadığı sorunlara çözüm bulmak zorunda kalacaksınız. O süreçlerde bir süre 

sonra geniş ailenizin parçası olacak anneniz, babanız ve kendi kuracağınız çekirdek aileniz yanınızda 

olacak. Ama aile aile sadece akrabalık değildir. Hatta insanın ailesini ve akrabasını seçmesi 

mümkünde değildir ama dostlarını insanlar kendileri seçer. Işık Üniversitesi sizin Latince ve 

akademik tabiriyle “almae mater”inizdir. Bu kelime besleyen, büyüten, doyuran, yetiştiren anne 

demektir. Asla sevgili annelerinizin yerini alamayız. Böyle bir iddiamız söz konusu değil ama 

üniversitelerde anne kucağı ve baba ocağıdır. Daima üniversitenizle yakın ilişki içinde bulunun ona 

katkılar sağlamayı öncelikli hedefleriniz arasına alın. Üniversiteye yapacağınız katkı geleceğinize 

yapacağınız katkı demektir. Sizden önceki mezunlarınızla birlikte olun, sizden sonraki mezunlarınızı 

destekleyin. Üniversitenize, toplumunuza, geleceğe yatırım yapın ve böylece önünüzde sonsuz 

olanaklarla açılan muhteşem yaşamı zevkle, sevinçle, hazla ve duyarak yaşayın. Gelecek sizindir. 

Evet, alkışlayacağınızı biliyordum, ama bitmedi müsaade ederseniz bu vesileyle bir kere daha 

annelerinizi, babalarınızı kutluyorum. Ama onlara sabah da söyledim bir haberim var. İyi haber mi 

değil mi bilmiyorum. Ben iyi haber olduğunu düşünüyorum. Sakın sevgili çocuklarınızı mezun 

ettiniz diye işinizin bittiğini, rahatlayacağınızı sanmayın. İş asıl bundan sonra başlıyor. Çünkü onları 

bugüne kadar getirmenin, eriştirmenin mutluluğu, güveni ve hazzı içindesiniz. Bugün onlarla 

övünüyorsunuz. Biz de onlarla ve sizle övünüyoruz, ama bir o kadar da kendinizle övünün. Bu başarı 

sizin çektiğiniz çilelerin sonunda elde edilmiş bir başarıdır. O yüzden mezun öğrencilerimiz şimdi 

annelerini, babalarını buyursun alkışlasınlar. Size bir şey söyleyeyim, size bir şey söyleyeyim. Hiçbir 

çocuk hiçbir çocuk sevgili anneler, babalar şunu da bilin hiçbir çocuk babasının ona yaptığını 

annesine ve babasına ödeyemez. Aynı şeyleri kendi çocuklarına yaparak bu borcunu ödeyebilir. Bu 

nedenle siz de bir süre sonra torunlarınızı büyütürken bu gerçeği bir kere daha fark edeceksiniz. Son 

söz sevgili hocalarımıza, sevgili hocalarım, Hocalık mezun ettiği öğrenciyle övünmektir. Bunu 

benden daha iyi biliyorsunuz. Ben bir kere biliyorsam buradaki hocalarımız o kadar sayıyla çarparak 

bunu biliyorlar. Her mezuniyet insanın kendisini de mezun etmesidir. Her öğrenci her hocanın 

kendi yaşamıdır. İnsan öğrencisine zaman ayırır, zaman verir. O verdiğiniz zaman bizatihi sizin 

kendi ömrünüzdendir. Hocalığın kutsallığı sadece bilim üretmek için tüketilen zamandan değil, 

ömürden değil insan üretmek için göz kırpmadan verilen zamandan da kaynaklanır. Latinler 

“Sapientias veritas nostra” derlerdi. Yani gerçeğimiz bilgeliktir ya da bilgelik gerçeğimizdir. Buna 

gelin bilgeliğin getirdiği, gerçeğin getirdiği bilgelik diyelim. Akademik hayatın koridorlarına bir kere 

girdikten sonra ikinci bir hakikat daha yoktur. Öğrencilerimizi bu anlayışla büyütürüz ve onların 

Büyük Atatürk’ün tanımlamasıyla fikri hür, vidanı hür, irfanı hür bireyler olmasını isteriz. O büyük 

sözün o büyük sözün tam karşılığı şudur. Gerçeklik bilgeliktir. Biz bu yönde çaba harcarız. 

Hocalarımız bu yönde çaba harcadılar. Mezunlarımız için büyük emekler verdiler ve bugün 

mezunlarımızla övünmek onlarında en az mezunlarımız ve aileleri kadar haklarıdır. Her mezun 

öğrenci hocanın kendisini gerçeklemesidir ve bu onun varoluşuyla ilgili bir duygudur. Hocaların tek 

ödülü, en büyük ödülü mezunlarıdır. Hayatta tek yol gösterici olan bilimin ışığında bilimin ışığında 

yetiştirdiğimiz öğrencilerle ilerde mezunlarımız olarak karşılaştığımızda yaşadığımız hazzın yerine 
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koyacağımız ikinci bir haz daha yoktur. Bu nedenle tüm hocalarımızı yürekten kutluyorum ve tüm 

öğrencilerimizden tabii ki, tüm velilerimizden hocalarımız için büyük, güçlü bir alkış rica ediyorum. 

Evet, bitiriyorum değerli öğrencilerimiz söyledim hayat muhteşem bir şeydir. Buna inanın daima 

buna inananlar kazanır. Hayat mucizelere doludur ama mucize nedir? Mucize dediğimiz şey 

bildiklerimizi kullanarak bilinmeyen şeylere erişmektir. Yani mucizeleri biz yaratırız. Bunun için 

emek, çaba harcar, ter dökeriz. Söylenenlere asla inanmayın. Hayat daima ödüllendirir ve daima 

vericidir. Şu kapının dışında sizi çok görkemli, aydınlık, pırıl pırıl bir yeni yaşam bekliyor. Onun 

değerini bilin, tek bir anınızı boşa harcamayın. Bir şairimiz; “Kocaman gözlüklerin, beyaz 

gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin, hem de yüzünü bile görmediğin insanlar 

için, hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken,  hem de en güzel en gerçek şeyin yaşamak 

olduğunu bildiğin halde, Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile, mesela, zeytin 

dikeceksin, hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme 

inanmadığın için, yaşamak yani ağır bastığı için” Bu büyük ve ışıklarla dolu hayatınızın 

başlangıcında, ilk anında hepinize büyük başarılar, mutluluklar, sevinçler diliyorum. Hepinizi gıpta 

ederek sevgilerle kucaklıyorum. Sizlere baktığım zaman kulaklarımda Louis Armstrong’un meşhur 

ettiği bir şarkının sözleri çınlıyor. “What A Wonderful World.” Yolunuz, bahtınız açık olsun daima 

sevgiyle kalın ve daima ışıklar, aydınlıklar içinde olun. Sağ olun. 

Cengiz Çevik: Şu hayatta ne önemlidir yaşanmışlıklar, tecrübeler ve deneyim ve bilgelik ve 

aktardıklarınız. Ağzınıza sağlık Sayın Rektörüm kocaman alkışlarla teşekkür ederek yerlerine 

uğurluyoruz. Daha büyük alkışlarlar teşekkür edelim Değerli Rektörümüze. Efendim, Işık 

Üniversitesini bugünden geleceğe taşıyacak dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer almasını 

sağlayacak her güçlü adımda, her önemli değişim, gelişim ve yenilikte büyük destekleriyle 

üniversitemizin gelişmesine sürekli olarak katkı sağlayan Mütevelli Heyetimiz adına görüş, vizyon 

ve önerileriyle bize ışık tutan Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Mehmet Serdar Sarıgül’ü bizlere 

hitap edebilmesi adına kocaman alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Tekrar hoş geldiniz Sayın 

Başkanım buyursunlar. 

 

Mehmet Serdar Sarıgül: Her şeyden evvel merak etmeyin Rektör Hocam kadar uzun 

konuşmayacağım. [Ha…ha…ha…] Evet, Sayın Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız 

Akın Bey, Vakfımızın Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreteri, Değerli Mütevelli Heyeti 

Üyelerimiz, Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcım, Dekanlarımız, Meslek Yüksekokul Müdürümüz, 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürümüz, tüm sayın akademisyenlerimiz, genel sekreterimiz ve 

idari kadromuz, siz çok kıymetli mezunlarımız ve değerli aileleri hepiniz hoş geldiniz, hepinizi 

saygıyla ve selamla karşılamak istiyorum. Evet, mezuniyet törenimiz için bir aradayız ve 

üniversitemizin 2021-2022 Öğretim Yılı mezunlarının törenindeyiz. Kıymetli konuklar, Eğitim, 

öğretim hayatına 1996 yılında başlayan Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi 136 yıllık köklü 

bir eğitim geleneğinin Feyziye Mektepleri Vakfının eseridir. Üniversitemiz kurulduğu günden 

bugüne başarı grafiğini yükseklere çıkararak özellikle uluslararasılaşma çalışmalarına ivme 

kazandırmayı, üretilen bilginin topluma ve insanlığa fayda sağlamayı hedeflemektedir. Feyziye 

Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi 3 fakültede, 23 lisans programı, bir yüksekokulda 9 ön lisans 

programı, lisansüstü eğitim enstitüsünde 43 yüksek lisans ve 6 doktora programıyla birlikte yabancı 

diller okulu ve sürekli eğitim merkeziyle öğrencilere eğitim olanağı sağlamaktadır. Işık Üniversitesi 

olarak amacımız üniversite çağındaki öğrencilerimizi Büyük Önder Atatürk’ün çizdiği yolda, 

gösterdiği hedefte, ülkesini seven demokrasiye ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkan iyi insanlar, 

iyi birer yurttaş olarak yetiştirmektir. Sevgili konuklar, 26 yıldır hizmet veren Feyziye Mektepleri 

Vakfı Işık Üniversitesi olarak alanında uzman 15 binin üzerinde mezun verdik ve vermeye devam 

ediyoruz. Ülkemizin ve dünyanın seçkin kurum ve şirketlerinde çalışmakta olan mezunlarımızla 
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iletişim halinde olan Kariyer ve Mezunlar Ofisimiz öğrencilerimize daha eğitimleri devam ederken 

kariyer hedeflerini keşfetmeleri ve planlamaları için destek vermektedir. Üniversitedeyken kurulan 

ilişkiler, arkadaşlıklar hayat boyu devam ederken güçlü iş ağlarının, sağlam dostlukların oluşmasına 

da vesile olmaktadır. Sayıları sizlerle birlikte 15 bini geçen mezunlarımız gerek akademik dünyada, 

gerek iş hayatında artık söz sahibi ve lider konumdalar. Ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafında 

çalışıyor, üretiyor ve katma değer yaratıyorlar. Işık Üniversitesinin aydınlığını, ışığını birer meşale 

gibi dünyanın dört bir yanına taşıyorlar. İş dünyasında yollarına devam edecek arkadaşlarımızın her 

zaman yanındayız ve kapımız her zaman onlara açık olacak. Burası sizin eviniz. Ama akademik yolda 

da ilerlemek isteyen arkadaşlarımızı da Işık Üniversitesi camiasında görmekten büyük bir mutluluk 

duyacağız. Sevgili aileler, Bugün burada yaşadığımız mezuniyet töreninde elbette sizlerin uzun yıllar 

boyunca gösterdiğiniz fedakârca gayretlerin sonucudur. Geçen bu zorlu yıllar içinde ve hatta 

yaşadığımız bu pandemi sürecinde öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi hem onlara destek 

oldunuz hem de bizlere cesaret verdiniz. Bu amaçla, bu şiarlar, bu prensiple, bu bakışla gönülden 

sizleri kutluyorum. Alkışın en büyüğünü de sizin hak ettiğinizi düşünüyorum. İyi ki varsınız. Sevgili 

mezunlarımız, değerli mezunlarımız, Adını Yüce Atatürk’ten öğretim geleneğini 136 yıllık köklü 

Feyziye Mektepleri Vakfından alan Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesinin vermiş olduğu 

değerle bilimin ışığında ülkesi ve dünya için sorumluluk duyan dürüst, adaletli, ifade ve inanç 

özgürlüklerine saygılı nice mezunlar yetiştirmek ve onların başarısıyla gururlanmak istiyoruz. 

Sizlerle de bu amaçla, bu şekilde gururlanıyoruz. Sizlerin de tıpkı daha önceki senelerde mezun olan 

arkadaşlarınız, ağabeyleriniz ve ablalarınız gibi Işık Üniversitesinin ışığını çalışacağınız ve 

yaşayacağınız her yerde yansıtmanız bizlere onur ve mutluluk verecektir. Bu günü lütfen bir ayrılık 

olarak görmeyin. Hayattaki başarılarınızı bizlerle paylaşın. Üniversitemizin kapısı her zaman size 

açık istediğiniz kadar ziyaret edin. İlk yıllarda bu çok az olur ama sonraki yıllarda bu aidiyet çok 

daha kuvvetli bir hale gelir. Bizimle görüşmeye, hocalarınızla görüşmeye lütfen devam edin. Sizlerin 

başarısı ve mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Sizlere bir ömür boyu başarılar ve mutluluklar 

diliyorum, yolunuz açık olsun saygılarımla ve sevgilerimle. 

 

Cengiz Çevik: Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Mehmet Serdar Sarıgül’e teşekkürlerimizi 

sunuyoruz. Hocam, bir kez daha teşekkür ediyoruz ayaklarınıza, ağzınıza sağlık. Kocaman alkışlarla 

uğurlayalım mı kendilerini. Ve değerli konuklar, “Önce İyi İnsan Yetiştirme” ilkesi ile çıktığı yolda 

136 yıldır ülkemizin aydınlık geleceği için durmaksızın çalışan Büyük Önder Mustafa Kemal 

Atatürk’ün ilkeleri ışığında bilgi ve bilimle donanmış, çağdaş nesiller yetiştiren, ülkemizin en köklü 

eğitim kurumlarından Feyziye Mektepleri Vakfımızın Değerli Yönetim Kurulu Başkanı -

üniversitemize sağladığı destekle yolumuzu hep aydınlatan- Sayın Akın Süel değerli mezunlarımıza 

hitap edecekler. Kocaman alkışlarınızla efendim, biraz daha alkışlayalım mı daha büyük alkışlarla 

çağıralım Değerli Başkanımızı. Bir kez daha hoş geldiniz Hocam. 

 

Akın Süel: Yıllarca basketbol oynadım bu kadar alkış almamıştım. Teşekkür ediyorum. Değerli 

misafirlerimiz, sevgili Işıklılar, Konuşmama başlarken Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu 

adına hepinizi saygıyla selamlıyor, bugün burada siz mezunlarımız ve ailelerinizle beraber olmaktan 

duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu arada demin Sevgili Burak’ın konuşmasını dikkatle 

dinledim. Kendisine çok güzel konuşması için teşekkür ediyorum. Ayrıca annesine ve ailesine 

söylediklerinden dolayı da ben çok mutlu oldum, onları da kutluyorum. Feyziye Mektepleri 

Vakfımızdan kısaca bahsetmek gerekirse bildiğiniz gibi kurumumuz 136 yıllık bir eğitim yuvasıdır. 

Halen 4 yerleşkede anaokulundan liseye ve 2 yerleşkede ise yüksek öğretim vermeye başarıyla 

devam etmektedir. Eğitim kurumumuz “Işık” adını Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat 

yazılı onayı ile almıştır. Bu biz yöneticiler ve siz mezunlarımız için demin rektör hocam da bahsetti, 

ciddi bir gurur ve önemli bir sorumluluktur. Bu nedenle siz sevgili mezunları ülkemizin geleceğine 
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birer meşale daha yakacağınız inancıyla sizleri uğurluyoruz. 136 yıl boyunca tarihsel dönemeçlerin 

her aşamasını büyük bir güçle aşan bir kurum olarak 2020 yılının Mart ayında başlayan küresel 

salgın dönemini de üniversitemiz akademik ve idari kadroların emekleri ve siz mezunlarımızın 

özverileriyle başarıyla aştık. Gelinen bu önemli günde hayatınız boyunca hiç unutmayacağınız bu 

törende ne mutlu ki başarının verdiği tatlı bir heyecan ile yine birlikteyiz. Yaşanan her anın bizlere 

katkısı olduğu gibi bu salgın döneminin getirdiği değişim ve dönüşümün baş döndürücü bir hızla 

gerçekleştiğini biliyoruz. Geçtiğimiz zorlu günlerde insanlık olarak yeni bir yaşam biçimine 

birdenbire adım attık ve hayatımızı, yaşamımızı, değerlerimi sorguladık. Esasen bu sürecin bize 

öğrettiklerinden doğru dersler çıkarmak ve bundan sonraki iş ve özel yaşamımızda bu tecrübeleri 

kullanmak sizlere mutlaka olumlu katkılar sağlayacaktır. Sevgili mezunlarımız, Bu noktada şunu 

belirtmeliyim ki günümüzde iş hayatında inanılmaz bir rekabet söz konusudur. Ülkemizde TÜİK’in 

verilerine göre genç işsizlik oranı ciddi boyutlardadır. Sizler güç olanı dahi başarmak üzere tüm 

donanıma sahipsiniz ancak bununla yetinmeyip kendinizi sürekli geliştirmek durumundasınız. 

Benim sizlere birkaç küçük tavsiyem olacak. Belli konularda mutlaka ihtisaslaşın. Yabancı dilinizi 

daima geliştirmeye devam edin. Ve son olarak bilgiye ulaşım ve bilgiyi kullanmak üzere bilgisayar 

kullanım becerilerinizi en üst seviyede tutun. Sizleri bugünlere getiren ve mezuniyetinizle gurur 

duyan sevgili ailelerinizi de içtenlikle kutluyor. Böyle seçkin gençleri yetiştirdikleri için bu yolculukta 

ayrıca bu yolculukta Işık Üniversitemiz ile el ele yürüdükleri için kendilerine teşekkür ediyorum, sağ 

olun. Yetişmenizde önemli katkıları olan Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti 

Başkan ve Üyelerine, Rektörümüz ve akademisyenlerimize, idari kadrolarımıza ve tüm 

çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Siz değerli mezunlarımızı en içten duygularımla 

kutluyor, bundan sonraki yolunuzda da aklın, vicdanın ve bilimin ışığıyla yürümenizi Işık 

kardeşliğinizi iş birliğiyle geliştirmenizi birer iyi insan olarak ülkemizi onurlandırmanızı diliyorum. 

Yolunuz açık ve ışıklı olsun. Teşekkür ederim. 

 

Cengiz Çevik: Bir kez daha teşekkür ediyoruz kocaman alkışlarla, daha büyük büyük alkışlarla 

uğurlayalım mı kendilerini. Değerli konuklar, Işık Üniversitesi bugün Lisansüstü Eğitim 

Fakültesinde 43 yüksek lisans ve 6 doktora programı ile 3 Fakültede 23 bölümle, Meslek 

Yüksekokulunda 9 programla, Yabancı Diller Okuluyla ve Sürekli Eğitim Merkeziyle eğitim 

yolculuğuna yenilediği akademik eğitim modeli ile devam ediyor ve şimdi törenimizin heyecanla 

beklediğiniz kısmına geçiyoruz. Sevgili mezunlarımız, Bu yıl fakültelerini birincilikle bitiren 

mezunlarımızı takdim etmekten büyük bir mutluluk ve onur ve gurur duyuyoruz. Kendilerini 

şimdiden kocaman alkışlarla tebrik edelim mi? Evet, ilk olarak 3.94 ortalama ile Işık 

Üniversitesinden birincilikle mezun Fen-Edebiyat Fakültesinden yönetim bilişim sistemleri bölümü 

mezunu Burak Bulutoğlu’nu sahneye davet ediyorum. Kendisine ödüllerini vermek üzere Feyziye 

Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Akın Süel ve Rektörümüz Profesör Doktor Sayın 

Hasan Bülent Kahraman’ı davet ediyorum. Yine lütfen kocaman alkışlarla eşlik edelim onların 

sahneye gelişine. Sayın Rektörümüz ve Vakıf Başkanımız Burak Bulutoğlu’na ödüllerini takdim 

edecekler. 3.94 ortalama ile yönetim bilişim sistemleri bölümünü üniversitemizin birincilikle 

bitiren, mezun olan Burak Bulutoğlu. Akın Süel’e tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını 

diliyoruz. Değerli rektörüm sizi dilerseniz hiç bırakmayalım bizimle beraber kalın çünkü Güzel 

Sanatlar Fakültemizi 3.85 ortalama ile birincilikle bitiren Sinema ve Televizyon bölümü mezunumuz 

Işın Akpınar’ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Ödülünü Rektörümüzle birlikte 

takdim etmesi için Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Mehmet Serdar Sarıgül’ü 

sahneye davet ediyorum kocaman alkışlarla bir kez daha. Güzel Sanatlar Fakültemizi 3.85 ortalama 

ile Sinema ve Televizyon bölümü mezunumuz Işın Akpınar bölümü birincilikte bitirdi. Ödülünü 

değerli Rektörümüz ve değerli Mütevelli Heyeti Başkanımızın elinden alıyor. Başarıların devamını 

diliyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve mezunumuzu tebrik ediyoruz. Rektörümüzü bir kez 
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daha bırakmıyoruz. Ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin 3.83 ortalama ile birincilikle bitiren 

ekonomi iktisat bölümü mezunumuz Barış Özden’i sahneye davet ediyoruz. Ödülünü vermek üzere 

Feyziye Mektepleri Vakfı Genel Sekreteri Sayın Zeynep Sezerman’ı sahneye davet ediyoruz. Zeynep 

Hanım bugün ilk defa sahneye geliyor. Kendisine kocaman alkışlarla eşlik edelim mi! İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültemizin 3.83 ortalama ile birincilikle bitiren ekonomi iktisat bölümü 

mezunumuz Barış Özden ödüllerini değerli rektörümüz ve Vakfımız Genel Sekreteri Sayın Zeynep 

Sezerman’ın elinden alıyor. Kocaman alkışlarla eşlik edelim mi bu önemli ana. Ayaklarınıza sağlık 

sayın genel sekreterimiz teşekkür ediyoruz bir kez daha. Bir kez daha alkışlarla kutlayalım mı? 

Mimarlık ve Tasarım Fakültemizi 3.75 ortalama ile birincilikle bitiren mimarlık bölümü mezunumuz 

Aybüke Özlü sahneye gelecek kocaman alkışlarla. Ödülünü vermek üzere Feyziye Mektepleri Vakfı 

Yönetim Kurulu Üyesi Said Akçura’yı alkışlarla sahneye davet ediyorum, buyursunlar Said Bey. Sait 

Bey bu taraftan gelmeyi tercih etti. Kocaman alkışlarla hoş geldiniz diyoruz kendilerine. Mimarlık 

ve Tasarım Fakültemizi 3.75 ortalama ile birincilikle bitiren mimarlık bölümü mezunumuz Aybüke 

Özlü ödüllerini Yönetim Kurulu Üyemiz Değerli Said Akçura’nın ve rektörümüzün elinden alıyor. 

Bizler de tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Bu ölümsüz an fotoğraflarla taçlanıyor, 

ölümsüzleştiriliyor. Bir kez daha alkışlarla teşekkür ediyoruz. Said Akçura söz istedi, buyursunlar 

Hocam mikrofon sizde. 

Said Akçura: Çok değerli öğretim üyeleri, Niçin böyle başlıyorum Atatürk’ün de dediği gibi bu 

toplumu cumhuriyeti kuracak olanlar öğretmenlerdi o devirdeki deyimiyle bugün ise çok değerli 

sayın öğretim üyeleri onları özellikle kutlamak istiyorum. Benim için önce gelen öğretim üyeleridir. 

1923 cumhuriyetimizin 100. yılı sadece küçük bir anımsatma yapmak istiyorum. Bunu birlikte 

paylaşalım, birlikte kutlayalım. Yıl 1933 önümüzdeki yıl 90. yılı kutlayacağız ne olduğunu söylemem 

gerek yok. Çünkü bunu herkes biliyor. Üçüncü ve son sözüm gençlere olacak. Çok değerli gençler, 

sizlere mutlu bir hayat, mutluluk diliyorum. Mutlu olun ve mutlu edin çevrenizi ve de mutlaka Işıklı 

kültürü hep birlikte yayalım. Teşekkür ederim saygılarımla. 

Cengiz Çevik: Biz teşekkür ediyoruz. Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Sait 

Akçura’ya. Efendim, sıra Mühendislik Fakültesinde 3.82 ortalama ile birincilikle bitiren Bilgisayar 

Mühendisliği bölümü mezunumuz Hilal Yavuz’u sahneye davet ediyorum alkışlar Hilal Yavuz için 

geliyor. Ödülünü vermek üzere Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Işık Üniversitesi 

Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Erbelger’i davet ediyoruz. Murat Bey’de bugün ilk defa sahnemize 

geliyor daha büyük ve kocaman alkışlarla selamlayalım mı kendisini. Hoş geldiniz Murat Bey, 

Mühendislik Fakültesinde 3.82 ortalama ile birincilikle bitiren Bilgisayar Mühendisliği bölümü 

mezunumuz Hilal Yavuz ödülünü değerli rektörümüz ve Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Erbelger’in elinden alıyor. Değerli 

katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz, ayaklarınıza sağlık. Evet, fakülte birincilerimiz tebrik 

ediyoruz. İş ve kariyer yaşamlarında başarılarının devamını ve daim olmalarını diliyoruz. 

Törenimize doktora programları mezunlarımızla devam edeceğiz. Doktora mezunlarımızı ve tez 

danışmanlarını davet etmeden önce değerli rektörümüz yanımızda kendilerine bir kez daha teşekkür 

ediyoruz. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Rabia Karakaya Polat’ı da sahnenin 

ön tarafına kocaman alkışlarla davet ediyorum hoş geldiniz hocam. Fen Bilimleri Enstitüsü 

Matematik Bölümü Doktora Programı mezunumuz Demet Elmas’ı ve doktora cübbesini giydirmek 

üzere tez danışmanı Profesör Doktor Banu Uzun’u kocaman alkışlarla sahneye davet ediyorum. Fen 

Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü Doktora programı mezunumuz Demet Elmas cübbesini tez 

danışmanı Profesör Doktor Banu Uzun takdim ediyor. Fotoğraflanan o ölümsüz an artık 

ölümsüzleştirilmiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Kutluyoruz başarılarınızın devamını diliyoruz. 

Efendim Sayın Uzun’a da tekrar teşekkür ettik, mezunumuzu bir kez daha kutladık. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Çağdaş İşletme Yönetimi Doktora Programı mezunumuz Ertan Çoşkun’u davet ediyorum 
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sahneye kocaman alkışlarla. Mezunumuzun tez danışmanı ve Işık Üniversitesi bir dönem Rektör 

Vekili olarak görev yapan ve halen Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Ferman. 

Bugün ne yazık ki aramızda olamadı. Sevgi ve saygılarını iletti hepimize dolayısıyla bugün cübbesini 

Değerli Rektörümüzden rica edeceğiz giydirmelerini Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş İşletme 

Yönetimi Doktora Programı mezunumuz Ertan Çoşkun’a. Başarılarınızın devamını diliyoruz ve bu 

önemli an ölümsüzleştirilmek üzere fotoğraf çekimi gerçekleşecek. Kendilerine diplomaları 

sunuluyor. Değerli Rektörümüz ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Rabia 

Karakaya Polat tarafından. Bir kez daha tebrik ediyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz. Değerli 

konuklar, Sosyal Bilimler Enstitüsünden Çağdaş İşletme Yönetimi Doktora Programı mezunumuz 

İhsan Yelkencioğlu’nu ve doktora cübbesini giydirmek üzere tez danışmanı Doktor Öğretim Üyesi 

Ahmet Hakan Yüksel’i kocaman alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Sosyal Bilimler Enstitüsünden 

Çağdaş İşletme Yönetimi doktora programı mezunumuz İhsan Yelkencioğlu ve doktora cübbesini 

değerli tez danışmanı Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Hakan Yüksel giydiriyor. Kocaman alkışlarla 

tebrik edelim mi bizler de bu heyecana ortak olalım mı? Diplomalarını Rektörümüz ve Lisansüstü 

Eğitim Enstitüsü Müdürü Sayın Profesör Doktor Rabia Karakaya Polat takdim etti. Alkışlarla bir kez 

daha tebrik ediyoruz. Başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Sayın Yüksel’e de ayrıca teşekkür 

ediyoruz. Değerli konuklar, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Bilimi doktora mezunumuz Can 

Akerson’u sahneye davet ediyorum kocaman alkışlarla. Tez danışmanı Profesör Doktor Marcus Graf 

bugün törenimize katılamadı. Mezunumuza doktora cübbesini giydirmesini Rabia Hoca’mızdan rica 

edeceğiz. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Bilimi doktora mezunumuz Can Akerson cübbesini değerli 

Rabia Hoca’mız giydirdi. Diplomasını ise Rektörümüz takdim ediyor ve bu an fotoğraf çekimiyle 

ölümsüzleştiriliyor. Bizlere de kocaman alkışlarla destek olmak düşüyor efendim. Ve sırada, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Sanat Bilimi doktora mezunumuz Işık Sungurlar’ı davet edeceğim kocaman 

alkışlarla. Tez danışmanı Profesör Doktor Rıfat Şahiner bugün ne yazık ki törenimize katılamadı. 

Mezunumuza doktora cübbesini Rabia Hoca’mızın giydirmesini rica edeceğiz bir kez daha. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Sanat Bilimi doktora mezunumuz Işık Sungurlar, tez danışmanı Profesör Doktor 

Rıfat Şahiner bugün aramızda ne yazık ki yok cübbelerini Rabia Hoca’mız giydirdi. Diplomalarını 

ise Rektörümüz takdim etti. Başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Bir kez daha tebrik ediyoruz. 

Rektörümüze ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürümüze bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylece 

bu etabı da kapatmış, tamamlamış olduk. Değerli misafirlerimiz, Doktora mezunlarımızı tebrik 

ettik, başarılarının devamını diledik. Mezuniyet törenimizin en anlamlı bölümüne geldik 2021-2022 

Akademik Yılının mezunlarına Işık Üniversitesinin meslek yeminini okutmak için Rektörümüz 

Hasan Bülent Kahraman’ı kürsüye davet ediyorum. Mezunlarımızı ise ayağa kalkarak çoşkulu bir 

biçimde “Meslek Yemini” okumaya davet ediyorum efendim. Buyursunlar, 

Hasan Bülent Kahraman: Evet, yeniden beraberiz en önemli anlarımızdan biri. Ben de sizin 

kadar heyecanlıyım. Benden sonra lütfen cümle cümle tekrar etmenizi rica edeceğim. Meslek 

Yeminimiz: Bugün bana verilen diplomaya daima layık olmaya onun bana kazandırdığı yetki ve 

sorumlulukları daima bilincinde olarak tüm şartlar altında sadece iyiye kullanmaya, yurduma ve 

insanlığa yararlı olmaya, katıldığım mesleğime her bakımdan yüceltmeye çalışacağıma namus ve 

şerefim üzerine yemin ederim. 

Cengiz Çevik: Değerli Rektör Hocam, Sabah çok güzel bir koroyla karşı karşıyaydık. Sabah çok 

güzel bir koroyla karşı karşıyaydık, ama şimdi de yüne mükemmel bir koroyla karşı karşıyayız. Bir 

mezunlar korosu kurmak farz oldu diyorum ne dersiniz? Harika gözüküyorsunuz bence buradan bir 

koro kurmalıyız. Alkışlar tüm mezunlarımız için gelsin. Şimdi sevgili mezunlar, Efendim, kepleri 

atmadan önce bir teşekkür de bulunmak istiyorum. Üniversitemizin en anlamlı gününün 

ölümsüzleştirilmesine katkı sağlayan Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema ve Televizyon 

Bölümü Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Onur Eroğlu’na, teknik yönetmen Ahmet Tunçberk’e, 
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araştırma görevlisi Ayşe Yörükoğlu’na ekipte yer alan kıymetli öğrencilerimize ve mezunlarımıza 

yürekten teşekkür ediyoruz. Kocaman bir alkış gönderelim mi tüm salon. Hazır mıyız? O halde hep 

beraber geri sayalım mı? 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Kepler havaya! 

 

 

 

*** Video burada sona eriyor. *** 


