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REKTÖRDEN ... 
Sevgi li Öğre n c iler ; 
2007 yılınd a ç ıktığımız yolculukta "Hiçbirimiz Hepimiz Kadar iyi Olamayı z" · 
diyerek öğrencilerimize birlik ve be rabe rl iğimizi sağlamanın önemini 

vurgulamaya çalıştık . Öğrencilerimizi yaln ı z üniversitede öğrenim gören 

bireyler olarak değil ; kendi hak ve özgürlüklerinin farkında olan. sosyal 

yaşamın içinde, insanlarla iletişim kurma kta n ve grup çalışmalarında yer 

almaktan kaçınmayan , kendini tanıyan bireyler olarak gördük. Bu doğrultu d a 
sizin istek ve arzularınızı göz önünde bulundurarak çeşi tl i bi limsel. sanatsal, 

sportif ve kültürel etkinlikler düzenledik. Geride b ı raktı ğımız yı l içerisinde 

gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetler sizlerle birl ikte bizim de tecrübelerimizin 

artmasına ve ufkumuzun açılmasına vesi le oldu. 

Siz değerli gençler geleceğimizi , ilim dünyamız ı aydı n la tacak birer meşaleden 

farksızsınız . Tek bir meşale ile zifiri karanlığı aydın latmak mümkün olmadığı 

gibi; tek başımıza geleceğimizi, ilim dünyam ızı aydınlatmak da mümkün 

değildir. Bu doğrultuda umudumuz ve g e leceğ i mi z ded iğ imiz siz kıymetli 

öğrencilerimizin gerektiğinde önünde yol açmayı , ge re ktiğı nde yan ın da 

yürümeyi gerektiğinde ise ardında durmayı gaye edindik. 

Elinizde okumakta olduğunuz bu kitapçık 2017 Eğitim -Öğre t i m yı l ı içerisinde 

başta kulüp ve topluluklarımız olmak üzere Üniversitemizin çeşitl i birimleri 

tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden özetlenerek hazı rla nm ıştı r. 

2018 Eğitim-Öğretim yılında da sizlerle birlik olup, hedeflerimize bir adım 

daha yaklaşmak niyetindeyiz. Bu doğrultuda gönlünüzden geçirdiğiniz istek ve 

arzularınızı bizimle paylaşmaktan geri durmamanızı temenni ediyoruz. 

PROF. DR. REFİK PO LAT 


