Değerli Öğretim Üyeleri, Sevgili Öğrenciler,
Saygıdeğer Veliler,
Pamukkale Üniversitesinin 2006-2007 eğitim-öğretim yılı Mezuniyet törenine
hoşgeldiniz.
Üniversitemizde bu yıl 10 Doktora, 45 Yüksek Lisans, 67 Lisans,74 Önlisans
programında yaklaşık 25000 öğrenci eğitim görmüştür.
Üniversitemiz bu hizmeti 2500 akademik ve idari personelle sürdürmektedir.
Bugünkü törenimizde 56 Lisans ve 56 önlisans programından 1.likle mezun olan
öğrencilerimize ödül ve belgeleri verilecektir.
Değerli konuklar,
Ben genellikle kısa konuşmayı ve net mesajlar vermeyi seviyorum. Fakat bu
sene bildiğiniz gibi bir devir teslim dönemi yaşadık. Bu tören aynı zamanda
akademik yılı kapattığımız bir toplantı olduğu için ve hazır sizleri birarada
yakalamışken son gelişmeleri ve geleceğe bakış açımı sizlerle paylaşmak
istiyorum.
Öncelikle iki müjdeli haber, Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile
Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin kuruluş kanunu Cumhrbaşkanının onayından
sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni okullarımızın altyapı
ve kadro eksikliklerini tamamlamak için çalışmalara başlıyoruz.
Önümüzdeki dönemde mümkün olduğunca objektif değerlendirmeye, açıklığa,
projelendirmeye ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığa önem veren bir yönetim
tarzını oturtmaya çalışacağız. Bu yüzden mümkün olduğunca yazılı kurallar
oluşturarak kişiye bağlı değişkenleri minimuma indirmeye çalışıyoruz. 1 Haziran
Cuma günü Üniversite senatomuzda önemli yönergeler kabul edildi.
Bunlardan ilki Akademik Değerlendirme Yönergesi idi. Bu yönergeyle her
akademisyenin hangi şartlara göre nasıl değerlendirileceğini belirlemeye
çalıştık. Artık başvurular açılmıştır. Bir üst kadroyu hakettiğine inanan her

öğretim elemanı kendini akademik olarak değerlendirtmek,akredite ettirmek
için başvurabilir.
İkinci önemli yönerge Araştırma fonunun kullanımı ile ilgilidir. Burada devrim
niteliğinde bazı yenilikler getirdik. Fonun yönetim kuruluna idarecileri koymadık
ve mümkün olduğunca açık, yansız bir değerlendirme sistemi kurduk. Tubitak,
DPT politikalarını, üniversitemiz araştırma fonu yönetimiyle senkronize hale
getirmeye çalıştık. Teşvik unsurunu öne çıkardık.
Üçüncü önemli yönerge, spor birliği yönergesidir. Bu yönergeyle spor
teknolojileri yüksekokulu, ortak zorunlu dersler, üniversite spor temsilciliği ve
Spor KültürSağlık daire başkanlığının çalışmaları koordine edilmiştir.
Üniversitemizdeki düzenlenecek spor ve kültür organizasyonları için önemli bir
organizasyon oluşturulmuş oldu. Bu grubun ilk önemli icraatı sonbaharda
düzenlenecek olan 15.yıl olimpiyatları olacaktır.
Dördüncü önemli yönerge, lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfı yönergesidir. Eylül
ayından itibaren lisansüstü eğitime başlayacak öğrencilerimiz hazırlık sınıfına
başlayacaklardır. Önümüzdeki yıllarda Yabancı diller Yüksekokulunun kadro
açısından zenginleşmesi ve mekan sorunlarının ortadan kalkması ile 2-3 yılda
ortak hazırlık sınıfının devreye girmesini amaçlıyoruz.
Bildiğiniz gibi bu yaz ihtiyacı olan öğretim elemanlarına da ücretsiz dil kursu
düzenliyoruz.
Yaz boyunca sıkı çalışıp önümüzdeki açılış töreninde sizlere lisans eğitim
programları, stratejik planlama, proje yönetimi, çeviri bürosu, DPT projeleri gibi
konularda önemli müjdeler vermek istiyorum. Benim için heyecan verici bu
çalışmaları konuşmayı şimdilik bırakarak, hızlıca mezuniyet törenine dönmek
istiyorum.
Sevgili öğrenciler
Bugün sizler için çok özel bir gün ama kesinlikle bir son değil, bir başlangıç.
Dünyanın neresinde olursanız olun, kaç yıl okursanız okuyun elde edeceğiniz
bilgi sadece bir başlangıç yapabilmek için yol haritasıdır.
Bundan sonra kendinizi geliştirmek, farklılaşmak, yeni bir şeyler ortaya koymak
sizin elinizdedir.

Mesleğinizi icra ederken birçok zorlukla karşılaşacaksınız. Sizler Pamukkale
Üniversitesi ailesinin bir parçasısınız. Bu zorlu dönemde ihtiyacınız olduğunda
üniversiteniz,hocalarınız sizlerin yanında olacaktır.
Değerli Veliler,
Biz Pamukkale Üniversitesinde Cumhuriyet değerlerine bağlı, ülkesine ve
dünyaya katkıda bulunacak, kısacası aklı hür, vicdanı hür gençler yetiştirmeye
çalışıyoruz.
Bugün burada evlatlarınız zorlu bir eğitim dönemini başarıyla tamamlamış
bulunuyor. Artık herbirinin kolunda altın bilezik var. Sizlerde bu anı yaşamak
için birçok fedakarlıkta bulundunuz. Onlarla gurur duyabilirsiniz. Evlatlarınızı
ülkenize ve dünyaya yararlı insanlar olarak yetiştimek için gösterdiğiniz bu
fedakarlıklar için sizlere teşekkür ediyorum.
Değerli öğretim kadromuz,
Türkiye’nin geleceğini sizler şekillendiriyorsunuz. Sizlere Pamukkale
Üniversitesinin öğrencilerini yetiştirmek için gösterdiğiniz özverili çabadan
dolayı teşekkür ediyorum.
Sevgili öğrencilerimizi ve Velilerini tekrar kutluyor
Sizleri saygıyla selamlıyorum.

