MCBÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İLK MEZUNLARINI UĞURLADI
Üniversitemiz İşletme Fakültesinin kuruluşunun 6 yılında, ilk mezuniyet töreni 22 Haziran 2018
tarihinde Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Törene Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr.
Muzaffer Tepekaya ve Prof. Dr. Birol Kovancılar, öğretim elemanları, mezunların aileleri ile öğrenciler
katıldı. Törende 90 öğrenci Ekonomi ve Finans Bölümü’nden mezun olarak diplomalarını aldılar.
İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü’n den birincilikle mezun olan Fiğen Yaman öğrenciler
adına yaptığı konuşmada: “Her şeyin ötesinde kaliteli üniversitede kaliteli hocalarımdan aldığım eğitimle
göstermiş olduğum başarımdan dolayı onur ve gurur duyuyorum…‘Yalnız ve tek bir şeye ihtiyacımız var
çalışkan olmak. Servet ve onun tabi neticesi refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.’ Atatürk’ün
bu sözü Fakültemizin giriş kapısında yazmaktadır. Fakülteye adımımı attığım ilk gün bu yazıyı gördüm ve
başarılı olmak adına kendime söz verdim. Çok çalıştım, tüm derslerime katıldım, sonunda karşılığını aldım ve
hedefimi gerçekleştirdim… Her zaman doğrunun peşinde olan, gerçeği gözeten, araştırmacı, dinamik,
çalışkan bir ekonomist ve iş kadını olacağımın sözünü buradan siz saygıdeğer hocalarıma sevgili
arkadaşlarıma ve her zaman yanımda olan ailemin huzurunda veriyorum. Arkadaşlarıma hayatta başarılar
diliyorum. Teşekkür ederim.” dedi.
İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar yaptığı konuşmada: “Bugün aynı zamanda,
hem mezunlarımızın hem de ailelerinin büyük emek verdikleri bir sürecin son günü, yeni bir başlangıcın da
ilk günü… Sevgili Mezunlarımız,
dürüst,
çalışkan ve üretken insan bir değerdir ve ancak değer
oluşturduğunuzda başarı sizi takip edecektir. Unutmayın! Hayat bir maratondur, bu maratonu dengeli ve iyi
koşmak her insan için önemlidir. Gidilmeye değer hiçbir yolun kestirmesi yoktur! Eskiden “büyük balık,
küçük balığı yutar” derlerdi. Günümüzde ise balığın boyutunun hiçbir önemi kalmamış, artık ‘hızlı giden
balık, yavaş giden balığı’ geçmektedir. Akan trafikte en tehlikeli şey durmaktır. Dolayısıyla öğrenimin ömür
boyu sürdüğü bilinci, bundan sonra sizlere en büyük kılavuz olacaktır… Sadece başarı ve sonuç odaklı değil,
aynı zamanda insan odaklı olun. İnsanın güzellik diye bir meselesi, düşünmek diye bir sorumluluğu vardır.
Önemli olan hayata nasıl kalite katabilirim anlayışıyla doğruluk, dürüstlük, merhamet, fedakarlık ve cesaretle
atmış olduğumuz her adımla, başka yaşamları zenginleştirmiş olmanızdır. Ne iş yaparsanız yapın işinizi aşka
yapınız. Sizleri bir kez daha içtenlikle kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek diliyorum. Tüm
güzellikler sizinle olsun.” dedi.
Tören, tüm mezunların mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ve kep atma ile sona erdi.

