Sayın rektörüm, rektör yardımcım, dekanım, hocalarım, sevgili arkadaşlar ve tabi ki siz
kıymetli misafirlerimiz Atılım Üniversitesi 2015 yılı Pedagojik Formasyon sertifikası törenine hepiniz
hoş geldiniz.
Üniversitemizin bu sıcak ortamında bizleri; geleceğe yön verecek, bilgi ve beceriler
kazandırarak ülkemize hizmet edecek yeni nesiller yetiştireceğimiz öğretmenlik mesleğimize
hazırlayan tecrübeli akademisyenlerimize tüm öğretmen arkadaşlarımız adına teşekkür ederiz.
Her ne kadar atama bekleyecek olsak da hala sınavlara girmek zorunda kalsak da artık bizler
öğretmen adayı değil birer öğretmeniz. Bu başarıyı gösteren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.(en
büyük alkışı da bizlere istiyoruz…)
Bizler öğretmenlik mesleğinin yeni neferleri olarak bu kutsal görevde çıkacağımız zorlu ve
uzun yolda kendimize öyle bir rota çizelim ki yolumuzdan sapmayalım. Eğer olurda aklımız karışır,
yolumuzu kaybedecek olursak asla yanlışı göstermeyecek olan pusulamız Ulu Önder Mustafa Kemal
ATATÜRK’ ün söylediği şu söz kulaklarımızda yankılansın:
“ ÖĞRETMENLER ! YENİ NESİL SİZLERİN ESERİ OLACAKTIR. “
Evet, bizler yeni nesiller yetiştireceğiz. Kimimiz doktorlar, kimimiz mühendisler, kimimiz
sanatçılar, kimimiz hukukçular, kimimiz siyasetçiler, kimimiz öğretmenler ve daha saymakla
bitiremeyeceğim birçok meslek mensupları yetiştireceğiz.
Birer öğretmen olarak bizler, geleceğimizin güneşi, toplumumuzun temel taşı olan
evlatlarımızı yetiştirirken hiçbir çıkar ve beklentimiz olmadan, sevgiyle, hoşgörüyle, fedakârlıkla,
zorlukların üstesinden gelerek, yılmadan, yorulmadan, bıkmadan, asla vazgeçmeden mesleğimizi
yapmalıyız. Bir zamanlar o sıralarda kendimizin de oturduğunu unutmamalıyız.
Bizleri bekleyen ağır sorumluluklar ve büyük görevler var. Hepimizin de bildiği gibi
gözbebeğimiz olan yavrularımız bizlere emanet edilmekte ve bizler öğretmen olarak onlara birer
örnek olmalıyız.
Bu onur verici ve meşakkat isteyen yolda tüm öğretmen arkadaşlarımıza başarılar
dileriz.(ayrıca öabt de sınava girecek arkadaşlarada tekrar büyük başarılar)
Bizlere bu güzel ortamı sağlayan Atılım Üniversitesi’ne, 14 hafta boyunca burada bize emek
harcayan, bizler için uğraşan vakitlerini bizlere harcayan birbirinden değerli akademisyen ve
hocalarımıza ve idari personel Ayşe Kurt hanıma teşekkür ederiz.
Ayrıca Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekan yardımcısı ve eğitim bilimleri bölümü
başkanı olan bunların yanı sıra benim için ayrı, değer ve öneme sahip Yrd. Doç. Dr. Sayın Osman
Tuncay Başkaya’ya,
Ve tabiki, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sayın Mehmet Turan’a her
şey için çok teşekkür ederiz.
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