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UFUK ÜNİVERSİTESİ 2019 – 2020 SANAL MEZUNİYET TÖRENİ

Ufuk Üniversitesi, COVID-19 pandemisi nedeniyle mezuniyet törenini dijital platformda gerçekleştirdi.
2019-2020 Sanal Mezuniyet Töreni kapsamında, yapılan çalışmaya dair sürecin ve yayın akışının
Üniversitenin web sayfasında ve resmi sosyal medya hesaplarında duyurulmasının ardından Mezuniyet
Başvuru Formu üzerinden öğrenciler, mezuniyet cübbesi temini için başvurularını gerçekleştirdi.
Yapılan başvurular dikkate alınarak, mezuniyet cübbeleri öğrencilerin ev adreslerine gönderildi.
Aileleriyle birlikte mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler, 2019-2020 Sanal Mezuniyet Töreni
videosunda yer almak için fotoğraf ve videolarını Üniversite tarafından oluşturulan form üzerinden
paylaştı.
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İstiklal Marşı ile başlayan Ufuk Üniversitesi 20192020 Sanal Mezuniyet Töreni, Ufuk Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı Op.Dr. Orhan Girgin ve
Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tevfik
Tezcaner’in konuşmasıyla devam etti.
Renkli görüntülerin yer aldığı sanal törende,
öğrencilerin mezuniyet cübbesi ile çekilmiş aile
fotoğrafları ve kep attıkları anlara ait videoların yanı
sıra fakülte veya yüksekokul düzeyinde birincilik
derecesi alan öğrencilerin konuşma videoları da
bulunuyor.

Op.Dr. GİRGİN: “Ufuk Üniversitesi’nden mezun olmak bir ayrıcalık”
Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Op.Dr.
Orhan GİRGİN konuşmasında, pandemi koşulları
nedeniyle arzu edilen mezuniyet töreninin
gerçekleşemediğini ancak Üniversite olarak daima
öğrencilerinin yanlarında olduklarının altını çizdi.
Ufuk Üniversitesi’nin kendini kanıtlamış, her geçen
gün daha çok tanınan ve aranan bir Üniversite
haline geldiğini vurgulayan Op.Dr. GİRGİN şunları
kaydetti: “Ufuk Üniversitesi’nden mezun olmak bir
ayrıcalık. Mezun olduktan sonra Üniversitemiz ile bağlarınız kopmayacaktır. Burası sizin yuvanız. Ne
zaman isterseniz bizlerle ve hocalarınızla yaşam ve iş hayatınızla ilgili konuşabilir, danışabilirsiniz.
Ülkemizin içinde bulunduğu sağlık sorunları, bizim sizlerle daha yakın olmamızı engellese de Tıp
Fakültemiz ve Üniversitemiz daima sizin yanınızdadır. Ufuk Üniversitesi her yıl büyük aşamalar
gerçekleştirmek için biz yöneticilerin yanı sıra akademik ve idari personeli ile büyük uğraş vermektedir.
Bundan sonraki yaşamınızda sizlere başarılar diliyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi olur.
Sevgilerimle.”
Prof.Dr. TEZCANER: “Kendinize ve almış olduğunuz eğitime güvenmeniz önemli”
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Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tevfik
TEZCANER, 2019 - 2020 eğitim döneminin ikinci
yarısında dünya ölçeğinde yayılım gösteren salgın
hastalık ile karşılaşıldığını hatırlatarak, “Mücbir
durum oluşturan bu problem, tüm dünya ulusları
ile birlikte ülkemizi de etkiledi. Ufuk Üniversitesi
hem eğitim hem de sağlık hizmeti sunması
nedeniyle bu olumsuzluklarla mücadele etmek
zorunda kaldı.” dedi.
Eğitim süreçlerinin uzaktan eğitim platformlarında başarıyla tamamlandığını vurgulayan Prof.Dr.
TEZCANER, “Sağlık hizmetini ise hem toplum hem de mensuplarımız yönünden güvence unsuru olacak
şekilde sürdürdük. Tüm çalışmalarımızı, devletin kurumlarıyla uyumlu ve katılımcı bir anlayış ile
gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Mezun öğrencilerine fiziki ortamda bir mezuniyet töreni gerçekleştirilemiyor olmasından dolayı
yaşanan üzüntüye dikkati çeken Prof.Dr. TEZCANER, “Bu konudaki tesellimiz, mezuniyet töreniyle
öğrencilerimiz, aileleri ve Üniversite çalışanlarından bir kişinin bile salgın hastalığa yakalanma durumu
yaşamamasıdır” diye konuştu.
Prof. Dr. TEZCANER şöyle konuştu: “Sevgili Ufuk Üniversitesi mezunları, sizler artık bir mesleğin
mensubu olabilecek aşamaya geldiniz. Bu mertebeye ulaşmanızda, sizler kadar kuşku yok ki tüm
öğretmen ve hocalarınızla birlikte aileleriniz de katkıda bulunmuşlardır. Mesleğinizin erbabı olmanız ve
kariyer basamaklarında ilerlemeniz için gerekli altyapıya sahip olduğunuza inanıyorum. Dolayısıyla
kendinize ve almış olduğunuz eğitime güvenmeniz önemlidir. Bu yolda sağlık ve esenlikler ile adım
atmanızı kalben dilerim. Muhterem aileler, sizler kuşku yok ki evlatlarınızın eğitimine gönülden katkı
verdiniz. Eğitimci bir ailenin çocuğu olarak, ne zahmetler ile çabaladığınızı iyi bilmekteyim. Bu
çabalarınızın mezuniyet ile taçlandırılmış olması nedeniyle, sizleri gönülden kutlarım. Öğrencilerimizin
ülkelerine, ailelerine ve çevrelerine faydalı birer birey olabilmeleri ve kariyerlerini taçlandırabilmeleri
için sarf ettiğiniz bu emek ve çabaları takdirle karşılıyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize aydınlık
dolu yarınlar diler, mezunlarımızı tebrik eder, saygı ve sevgilerimi sunarım.”

