Sayın Rektörüm, değerli öğretim üyelerim, fedakâr ailelerimiz, değerli konuklar ve
mezun olacak sevgili arkadaşlarım;
Bu güzel ve anlam yüklü törenimize hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz.
Öncelikle ulusça geleceğimizin aydınlık yüzü olacak bizleri yetiştiren değerli
öğretmenlerimize en içten dileklerimle teşekkür ediyorum.
Ümidini asla kaybetmemiş birisi olarak, Atatürk Türkiye’sinin parlak geleceğine inancım
tamdır. Bunu bana söyleten nedenlerden birisi de siz fedakârca didinen ailelerimizdir.
Ülkemizin zor eğitim koşullarına göğüs geren ailelerimizi, bizleri bu günlere getirmede
verdiğiniz koşulsuz destek için sizleri saygı ile selamlıyorum.
Ve mezun olacak sevgili arkadaşlarım… Sizler ülkemizin, milletimizin geleceği ve
aydınlık yüzlerisiniz. Buradaki herkes, sizlerin başarılarını alkışlamak için toplandı. Her
ne kadar öğretmenlerimize ve ailelerimize eşsiz katkılarından minnettar olsak da, bu güne
sizler kendi çaba ve alın teriniz ile geldiniz. Vardığınız nokta ile ne denli övünseniz,
mutlu olsanız sonuna kadar hakkınız.
Türkiye deki üniversiteler arasında bir marka olan Ege Üniversitesi’nde okumanın, bu
üniversiteden mezun olup bir Egeli olmanın ayrıcalığını hiç şüphesiz ki her ortamda
hissedecek ve bu gururu her zaman taşıyacaksınız.
Hayata EGE damgasını vurabilmek için üstümüze düşen çok görev var. Çünkü hayat bir
sürü belirsizliği ve bilinmezliğiyle; bazen karmaşık, bazen basit; ama çok defa çetin
imtihanlara sahne olan dinamik bir süreçtir. Bu süreçte geriye düşmemeli ve
yenilmemeliyiz.
Sevgiyi karşılık beklemeksizin verin, saygıyı karşılık bekleyerek verin. İlkeleriniz olsun,
ön yargılarınız değil. İş ortamlarında taraf değil, takım olun. Kendinizi hafife, başkalarını
ciddiye alın. Hayallerinizi büyük kurun; ama zirveye tırmanmayı hayal ederken adım
atmayı asla unutmayın.
Kaynakları tükenen, durmadan nüfusu artan bir ülkeyiz. Bu sorunlar için de köklü
çözümler gerekmektedir. Birileri çıkıp başımıza icat çıkarma derse sakın dinlemeyiniz.
Önünüze engel çıkarsa da sakın vazgeçmeyiniz.
Çünkü ümitsiz ve hayalsiz asla yaşanmaz. İnsanı hayata bağlayan, milli mücadelemizi
kazandıran, karanlığı aydınlatan ümittir. Zafer sabahları, bu sayede sökecektir. Sizler bir
devrin atan kalbisiniz, söyleyen dilisiniz, birliğe ve beraberliğe davet eden nefesisiniz.
Türk milleti; bin yılda oluşmuş, bin yılda ilmek ilmek örülmüştür. Bu bin yıl,
kucaklaşmadır, birleşmedir. Bin yıl, kurulan sofralar, paylaşılan aş, uğraşılan işlerdir.
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Topla, tüfekle hedeflerini gerçekleştiremeyenler, Samsun’da yakılan özgürlük meşalesini
asla söndüremeyeceklerdir. Çünkü bilinmelidir ki varlığımızın, birlik ve dirliğimizin
teminatı; bugünümüzü yarına ulaştıracak sizlersiniz.
Samsun’a çıkıldığı tarihteki tehditlerin benzerlerine maruz kaldığımız bugün de, her türlü
yıkıcı ve bölücü emellerin karşısındaki en önemli güvencimiz; Türk gençliğidir.
Sizler, büyük Atatürk’ün mücadelelerini, devlet anlayışını, bağımsızlık ve özgürlük
tutkusunu, millet sevgisini, milli mücadele ruhunu nesilden nesile aktaracaksiniz. Ve
başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, bütün emanetlerinin ilelebet bekçisisiniz.
Sizler, Türk milletinin umutlarını tazelemek, karanlığı aydınlatmak için yola
çıkıyorsunuz. İnsanlarımızın layık oldukları mutlu ve güçlü bir ülkeye kavuşması da
sizlerle olacaktır.
Huzurlu, mutlu ve gelecek kaygısı taşımadan yaşayacağınız umut dolu günlere...
Murat MOLA
Öğrenci Konseyi Başkanı
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