
GENÇ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİNİN MEZUNİYET SEVİNCİ 

Bölümümüzden 2016-2017 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrencilerimizle 13.06.2017 

tarihinde mezuniyet programı yapıldı. Çok değerli mühendis adayı arkadaşlarım ve kıymetli mesai 

arkadaşlarım diye söze başlayan Bölüm Başkanımız Prof. Dr. M. Nuri DOLMAZ, 2016-2017 

eğitim-öğretim yılı S.D.Ü. Jeofizik Mühendisliği mezuniyet törenine hoş geldiniz diyor, sizleri 

saygı ve sevgiyle selamlıyorum dedi.  

 

Daha sonra Bölüm Başkanımız konuşmasına şöyle devam etti. 

Çok Değerli Mühendis Adayı Arkadaşlarım 

2016-2017 eğitim-öğretim yılı S.D.Ü. Jeofizik Mühendisliği Bölümü Mezuniyetinin haklı gururunu 

yaşayan kalpleri heyecanla çarpan siz öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Okulumuza ilk geldiğiniz 

gün değerli ailelerinizden emanet olarak aldığımız sizleri bölümümüz öğretim üyeleri, akademik ve 

idari personelimiz ile hizmet ederek daha kendinden emin, ne istediğini bilen, hedefleri için 

cesaretle hareket eden bilgili, görgülü ve sevgi dolu bireyler olarak, Sizleri büyük bir mutluluk ve 

heyecan içerisinde topluma hizmet etmek üzere gönderiyoruz. 

Okula ilk başladığınız günden bugüne değin, eğitildiniz, bilgi ve erdemle donatıldınız ve bugün bir 

mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz ki her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır. Okul 

günleriniz, okul anılarına dönüşecektir. Sizlerin gelecekte başarıyla okulunuzu, bizleri ve 

ailelerinizi en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancım tamdır. Sizden sahip olmanızı istediğim 

üç şey: doğruluk, dürüstlük, ahlaklı ve başarılı olmanızdır.  



Değerli genç meslektaşlarımız, erdem ve bilgi ile donattığımız sizleri bugün buradan uğurluyoruz. 

Mezuniyet andında yemin ettiğiniz gibi Jeofizik mühendisi olmanın onuru ve vakarı içerisinde 

hareket edeceğinize eminim. S.D.Ü. Jeofizik Mühendisliği’nde okumanın güzel anılarınızda yer 

alması temennisi ile selam ve sevgilerimi sunuyorum.  

 

 

 

Daha sonra Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından gönderilen hediyeler Bölümde dereceye giren 

öğrencilere tek tek bölüm öğretim üyeleri Prof. Dr. Şakir ŞAHİN, Doç. Dr. Züheyr KAMACI, Doç. 

Dr. Zakir KAMBUR, Doç. Dr. Sedat YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Osman UYANIK, Dr. Erdinç 

ÖKSÜM, Dr. Nevbahar SABBAĞ, Dr. H. Evrim TÜTÜNSATAR, Arş. Gör. Canan ÇİFTÇİ, Arş. 

Gör. Ezgi ERBEK ve JMO Isparta temsilcisi Hızır YILMAZ tarafından takdim edildi ve birlikte 

fotoğraf çektirildi. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


