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' e size emanet' 
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç törende yaptığı konuşmada mezun öğrencilere seslenerek "Çağdaş 

ve gelişmiş Türkiye size emanet edilen Cumhuriyeti yüceltmekle mümkündür" dedi. 

A
nadolu Üniversitesi, bu yıl da 
3000 'e yakın öğrencisini nitelikli 
birer dünya insanı olarak mezun 
e tmenin haklı gururunu yaş ıyor. 

Bu yıl da üniversitemizin çeşitli 
fakü lte, yüksekokul ve enstitülerinden 
3000'e yakın öğrenci mezun olarak yeni bir 
yaşama ilk adımlarını attılar. Büyük bir 
coşkuya sahne olan törende 
mezunlar ve Türkiye'nin 
dört bir yanından gelerek 
onları yalnız bırakmayan 

aileleri , mutluluk ve gururu 
bir arada yaşadılar. Törene 
konuk olan ünlü sanatçı 

Candan Erçetin de seslen
dirdiğ i şarkılarla öğrencile

rimizi uğurladı. 

konuklar tarafından ayakta alkışlandı. Öğ
renci yakınları, öğretim üyelerine teşekkür
lerini alkışlarıyla ilettiler. Öğretim üyeleri
nin ardından mezun öğrencilerin stadyuma 
girmeleriyle coşku dolu dakikalar başladı. 
Tribünleri dolduran yakınlarını ve hocaları
nı çeşitli şekillerde selamlayan öğrenciler 

stadyumda renkli görüntüler oluşturdu. 
Mezunlar stadyumdaki yer

lerini almalarından sonra, 
başta Büyük Önder Atatürk 
olmak üzere eğitim dünyamı
za emeği anısına gerçekleşti
rilen saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile törenin stadyumda
ki bölümü başlamış oldu. 

"Cumhuriyet size 
emanet" 

Rektör Prof. Dr. Engin 
Ataç konuşmasına üniversite
mizin bu coşkusunu payla
şanlara teşekkür ederek başla
dı. Ataç, Anadolu Üniversite
si'nin kaliteden ödün verme
den ülkemize ve insanlığa bi
lim ve eğitim hizmeti verme
yi Büyük Önder Atatürk 'ün 
devrimleri ışığında sürdürdü
ğünü söyledi. Ataç, evrensel 

26 Haziran Pazar günü 
Atatürk Stadyumu'nda ger
çekl eşen törene Vali Vekili 
Ahmet Kurt ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Prof. Dr. 
Yılmaz Büyükerşen ile 
Anadolu Üniversitesi 'nin 
temelini oluşturan Eskişehir 
İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi 'nin kurucusu, 
Milli Eğitim eski bakanla
rından Prof. Dr. Orhan 
Oğuz da katıldı. Ayrıca 

Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, ve 

Rektör Prof. Dr. bir bilim kuruluşu olan üniver
sitemizin bu doğrultuda farklı 
ülkelerde üniversitelerle yürüt-

Engin Ataç 

Bakanlar Kurulu üyeleri de gönderdikleri 
mesajlarla mezunlarımızı kutladılar. 

Anadolu Üniversitesi 2004-2005 öğretim 
yılı mezuniyet töreni Cumhuriyetimizin ku
rucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Ata
türk'ün huzurunda başladı. 

Rektör Prof. Dr. Engin 
Ataç ve öğretim üyeleri ile 
bölüm birincisi öğrenciler 
saat l 8:30'da Vilayet Mey
danı'ndaki Atatürk Anıtı 

önünde bir araya geldiler. 
Rektör Prof. Dr. Engin 
Ataç ile Beden Eğitımi ve 
Spor Yliksekokulu Beden 
Eğitimi Öğretmenliği Bölü
mü birincısı Neşe Bay
rak'ın, Büyük Önder Mus
tafa Kemal Atatürk'ün anı
tına çelenk bırakmalarının 

ardından kortej. 1 'ci Hava 
Kuvveti Komutanlığı Ban
dosu eşliğinde Atatürk 
Stadyumu'na doğru yola 
çıktı 

tüğü projelerle gelişmekte ol
duğunu belirterek "Bir dünya üniversitesi 
olarak güçlenmekteyiz şeklinde konuştu . 

Konuşmasında mezunlarımıza tavsiyelerde 
bulunan Ataç, "Çağdaş ve gelişmiş Türkiye 

size emanet edilen Cumhuri
yeti yüceltmekle miımkündür" 
dedi. Ataç velilere seslenir
ken de "Sızler sınırlı olanak
larınızla evlatlarınızın ülkeye 
yararlı insanlar olarak yetiş
mesinde her türlü fedakarlığı 
severek yaptınız. Çocukları

mız sızleri de bizleri de mah
çup etmediler. Biz onlarla 
gurur duyuyoruz, sizler de 
evlatlarınızla ne kadar gurur 
duysanız azdır" diye konuştu. 

'Bahtınız açık ol un' 

Stadyuma Rektör Ataç 
önderliğinde giren öğretim 
ıiyeleri tribıinleri dolduran 

Sibel Mutluer 

Törende konuşan Eskışehir 
Vali Vekili Ahmet Kurt, 
Çağdaş Türkiye'nin çağdaş 

bir üniversitesınin mezuniyet 
töreninde bulunmaktan büyük 
mutluluk ve kıvanç duyduğu
nu söyledi . Ülkemiıc çağdaş 
gençler yetiştiren hu kurumu 

ne kadar övsek azdır di 
yen Kurt, Üniversitemize 
bugüne kadar emeği ge
çen herkese teşekkür etti. 1 

Konuşmasının sonunda 
mezunlara seslenen Kurt, 
"Bugünden itibaren yeni 
bir hayata atılıyorsunuz, 

bahtınız açık olsun" dedi. 

'Desteğinizi eksik 
etmeyin' 

leri i e her zamanki gibi izle
yicileri büyüledi. 

Prof. Şentürk de mezun 
oldu 

26 Haziran günü Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Kimya Bö
lümü'nden Prof. Dr. Hasan 
Ba ri Şentürk de Üniversite
mizden mezun oldu. 

Öğrenciler adına konuş
mayı ise Güzel Sanatlar 
Fakültesi Birincisi Sibel 
Mutluer yaptı. Mutluer 
üniversitemizdeki eğitim 

süresince düşünen, sorgu
layan, araştıran, çözüm 
arayan ve çal ı şkan birey
ler olarak yetiştirildikleri
ni kaydetti. Bilgiyi elde 
etmek için ne kadar çok 
çalışmak gerekiyorsa, ha-

Vali Vekili Ahmet Kurt 

KTÜ'de 8 yıl süreyle rektör 
yardımcılığı yapmış olan Prof. 
Dr. Şentürk, Açıköğretim Fa
kültesi Kamu Yönetimi Bölü
mü 'nden mezun oldu. Uzun 
yıllar yöneticilik yaptığını söy
leyen Şentürk kendisinde· gör
düğü eksikleri kapatmak için 
ve sosyal bilimlere duyduğu il
gi nedeniyle bu bölümde oku
duğunu anlattı. Öğrenciliği sü
resince çok şey öğrendiğini 

vurgulayan Şentürk, tüm yöne-

yata geçirmek için de bu yoğun çalışmayı 
sürdürmek gerektiğini öğrendiklerini söyledi. 
Ülkemizin aydınlık geleceği için üzerlerine 
düşen görev Anadolu Üniversitesi mezunla-

rı olmanın sorumluluğuyla yerine getirecek
lerini belirten Mutluer, hocalarına ve konuk
lara seslenerek, "Bize olan desteğinizi eksik 
etmeyin" dedi. 
Konuşmaların ardından mezunların dev 

Türk Bayraklarını iki grup halinde açmala
rı törendeki coşkuyu doruğa çıkardı. Daha 
sonra doktora ve yüksek lisans tem ilcileri 
ile fakülte, yüksekokul ve bölüm birincile
ri, diplomalarını Rektör Prof. Dr. Engin 
Ataç'tan aldılar. Diğer öğrencilere belgeleri
nin verilmesiyle devam eden törende klasik
leşen Meksika dalgasıyla stadyumda renkli 
görüntüler y.ışandı. Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da "Merhaba" mezunlar ve konuklar ta
rafından birlikte seslendirildi. 

Şimdi kepler havaya 

Ve öğrencılerin sabırsızlıkla bekledikleri 
an sonunda geldı. Rektör Prof. Dr. Engin 
Ataç'ın anomuyla, gökyüzü tüm mezunların 
havaya attıkları keplerle kaplandı. Keplerin 
atılmasıyla haşlayan Anadolu Üniversıte,i 
Marşı'nın ardından ünlü şarkıcı Candan Er
çetin' in sahne aldığı konserle mezunlar ve 
konuklar gönülllerince eğlcndı. Konser son 
rasında gerçekleştirilen havai fişek gösteri-

ticilerin bu tür bir eğitim a lma
sı gerektiğini söyledi. Şentürk, "Öğrendikle
rim, bundan sonra da yöneticilik yapacak 
olursam çok işime yarayacak" dedi. 

PROF. DR. ŞENTÜRK DE 
MEZUN OLDU 

KTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan 
Basri Şentürk de AÖF Kamu 

Yönetimi Bölümü'nden mezun o:Jan 
öğrenciler arasındaydı. 
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