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BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ’NDE MEZUNİYET COŞKUSU
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu 2016-2017 akademik yılında 450
öğrencisini mezun etti. Okulun 8’inci mezunlarına tavsiyelerde bulunan
Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, “Almış olduğunuz
diploma bugünkü yaşamınız için önemli bir araçtır. Ancak gelecekteki
yaşamınız için yeterli olmayabilir. Geleceğiniz için yaşam boyu öğrenmeyi ilke
edinin ve kendinizi her alanda sürekli geliştirme gayreti içinde olun” dedi.
Beykoz Üniversitesi Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun 2016-2017 akademik yılı
mezuniyet töreni 8 Haziran’da Hidiv Kasrı’nda gerçekleşti. Beykoz Lojistik Meslek
Yüksekokulu’nun 8’inci mezunları, törenle diplomalarını aldı. Bilgisayar Programcılığı, Dış
Ticaret, Sivil Hava Ulaştırmacılığı, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Medya ve İletişim, İşletme
Yönetimi, Halkla İlişkiler, Mobil Teknolojileri, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Raylı Sistemler
İşletmeciliği, Lojistik programlarından 450 öğrencinin mezun olduğu 2016-2017 akademik
yılında, Bilgisayar Programcılığı mezunu Sinem Uzun yüksekokul birincisi oldu. İkinci, Lojistik
Programı’ndan Şeyda Yıldız olurken, üçüncülüğü yine Lojistik Programı’ndan Burak Erman ile
Güneş Özgü Gündaş paylaştı.
Yeni nesil üniversite
Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman törende yaptığı konuşmada, Beykoz
Üniversitesi’nin, mesleki yükseköğretim alanında sahip olduğu güçlü geçmişi üzerine inşa ettiği
yapısı ile şimdi yükseköğretimde yenilikçi bir vizyonu temsil eden, kalite odaklı, uluslararası,
yeni nesil bir üniversite olduğunu söyledi. Üniversite olarak, ünlü eğitim bilimci John Dewey’in
“Eğitim hayata hazırlık değil; hayatın ta kendisidir” ifadesinden esinlenerek, öğrencilerin
sadece bilmek için değil uygulamak için öğrenmeleri gerektiğine inandıklarını kaydeden
Durman, “Bu doğrultuda, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarımız için geliştirdiğimiz
özgün eğitim modelleri ve yaklaşımları ile öğrencilerimize uygulama ağırlıklı, bilgi ve
becerilerini geliştirebilecekleri, çok disiplinli yaklaşımlara açık, çok yönlü uluslararası kalite
standartları ile desteklenen bir öğrenme ve üniversite ortamı sunmayı hedefliyoruz” dedi.
Diploma önemli ama yeterli değil
Konuşmasında mezunlara yönelik bazı uyarılarda bulunan Mehmet Durman, “Unutmayınız ki;
hızlı değişim sürecinde bilgiler hızla eskimekte ve yeni bilgiler ortaya çıkmaktadır. Almış
olduğunuz diploma bugünkü yaşamınız için önemli bir araçtır. Ancak gelecekteki yaşamınız için

yeterli bir belge olmayabilir. Geleceğiniz için yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinin ve kendinizi
her alanda sürekli geliştirme gayreti içinde olun. Farklı düşünebilme yeteneğinizi geliştirin,
hangi alanda olursanız olun farklı olmaya, farklılığınızla zenginlik yaratmaya çalışın” dedi.
Mesleki eğitim çok önemli
Hızla değişen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel olarak
nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın tüm dünyada giderek arttığının, bunun da mesleki eğitimi
daha da önemli hale getirdiğinin altını çizen Mehmet Durman şöyle devam etti:
”Günümüzdeki baş döndürücü değişim süreci sizlere önemli fırsatlar sunuyor. Ancak, bu
fırsatları, mesleğinizdeki sürekli geliştireceğiniz bilgi, bireysel beceri ve entelektüel
zenginliğiniz ile başarıya dönüştürebileceğinizi unutmayınız. Mesleki bilgileriniz sizlere neyi
nasıl yapabileceğinizi gösterir, ancak etik, ne yapmanız gerektiğini söyler. Hayata dair
öğreneceğiniz çok şey olacak ama daha önemlisi, hayatın kendisi, sizin duruşunuzla, çevrenizle
olan ilişkilerinizle, karakterinizle biçimlenecek. Pozitif bilimin göstergelerine, hayallerinize ve
sezgilerinize güvenin; onlar sizi yarı yolda bırakmayacak, doğru olana yönlendirecektir.”
Mezuniyet kopuş olmasın
Mezun olan gençlerin bugüne gelmelerinde en büyük fedakarlığın ailelerine ait olduğu ifade
eden Mehmet Durman, “Bu mezuniyetin bir kopuş olmamasına gayret edin. Üniversitemizin
Mezunlar Derneği ile ilişkiniz daima olsun. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık, hayalleriniz
gerçek ve her şey gönlünüzce olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, sizlere mutlu, onurlu ve
başarılı bir yaşam diliyorum” dedi.
Türkiye ekonomisine katkı
Törende konuşan Mütevelli Heyet Başkanı Ruhi Engin Özmen, ülkenin bu zor şartları içerisinde,
çocuklarına yemeden-içmeden, belki mutfak masraflarından kısarak eğitimlerine destek olan
öğrenci ailelerine teşekkür etti. Özmen, “Onlara güç verdiniz, arkasında durdunuz. Çocuklarınız
da sizleri mahcup etmedi. İnşallah bundan sonraki süreçte, ülkenin ekonomisine katkıda
bulunacak bu gençler, Türkiye’nin daha ileriye gitmesi için çalışacak, üretimin bir parçası
olacaklar. Ulu Önder Atatürk’ün de dediği gibi; ‘Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yükseltecek olan
sizlersiniz.’ Türk gençliği, ülkenin içinde bulunduğu şartların daha ileriye gitmesinde, üretim
ekonomisinde daha büyük katkılar sağlamakta, hiç çekinmeden tüm becerisini kullanacaktır”
diye konuştu.
Gençlerden renkli görüntüler
Hidiv Kasrı’nın bahçesinde renkli görüntülere sahne olan törene Beykoz Belediye Başkanı Yücel
Çelikbilek, Beykoz Üniversitesi Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ruhi Engin
Özmen, Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Muzaffer
Sarıyar, Mütevelli Heyet Üyeleri Dr. Şafak Başa, Nevzat Bekaroğlu, Aka Gündüz Özdemir,
Bülent Hasan Tanla, Muharrem Ergül, Koray Kurt, TÜRLEV Mütevelli Heyet Üyesi Fatma
Özmen, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, UTİKAD Başkanı Emre Eldener,
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Baki Aksu ile Beykoz Üniversitesi
akademik ve idari kadrosu ile öğrenci aileleri katıldı.

