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Veteriner Fakültesi 39. Dönem
Mezunlarını Verdi
Türk tarihinin 2.,
Cumhuriyetin ise 1.
Veteriner Fakültesi
olarak kurulan Fırat
Üniversitesi
Veteriner Fakültesi,
39. döneminde 123
mezun verdi.
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2012-2013 Eğitim-Öğretim
yılı mezuniyet töreni, Fırat Üniversitesi Kültür Park da yapıldı.
Türk tarihinin 2., Cumhuriyet’in
ise 1. Veteriner Fakültesi olarak
kurulan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 39. döneminde 123
mezun verdi.
Düzenlenen mezuniyet törenine,
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazez,
Genel Sekreter Prof. Dr. Sadettin
Tanyıldızı, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Servi, Fırat
Üniversitesi yöneticileri, öğretim
üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.
Törende öğrenciler adına konuşan, dönem birincisi Veteriner
Hekim Ali Uslu, Veteriner Hekimlik mesleğinin tek bir konu üzerine yoğunlaşmış bir meslek dalı
olmadığını belirterek, “Bütün mezunlar olarak bunun farkındayız
ve biliyoruz ki bizler yeri geldiğinde yurdun en ücra köylerinde
bir hekim, bazen çiftliklerde bir

idareci, bazen kesimhanelerde ve
marketlerde birer kontrolör olmaktayız. Bu nedenle en zor saha
şartlarında karşımıza çıkabilecek
her türlü karmaşık sorunları en
kısa sürede çözebilme becerisini
göstermek zorundayız.” dedi.
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir
Servi ise, mezun öğrencilerin mesleki alanda sürekli çalışma yapmaları
gerektiğine
değinerek,
“Milletçe geleceğimizin aydınlık
yüzü olan gençleri yetiştirerek,
burada bizlerle buluşturan ve hepimize bu sevinci yaşatan, fakülte-

mizin akademik ve idari personeline teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Törende bir konuşma yapan
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Kutbeddin Demirdağ, mezun
olan öğrencilerin mesleklerini icra
ederken iyi bir hekim olmanın
yanı sıra öğrendiklerini kullanabilme becerilerini de en üst düzeyde geliştirmeleri gerektiğini
söyledi. Prof. Dr. Demirdağ, “Genç
Veteriner Hekimler olarak, ülkemizin her bölgesinde halka hizmet
götürecek ve ülke hayvancılığına
yapacağınız hizmetlerle gerek sos-

Sağlık Yüksekokulu
Mezunlarını Uğurladı

Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı.
Sağlık Yüksekokulu’ndan bu yıl
80 ebe ve 150 hemşire mezun oldu.
Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet
törenine,
Fırat
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Alli, Sağlık
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Yusuf Özkan, Fırat Üniversitesi
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
Said Berilgen, Fırat Üniversitesi
yöneticileri, öğretim üyeleri,

mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.
Mezun öğrenciler adına bir konuşma yapan Sağlık Yüksekokulu
bölüm birincisi Rukiye Budunoğlu, Sağlık Yüksekokulu mezunları olarak dünyada kutsal
sayılan bir mesleği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek,
kendilerine her türlü bilgi ve tecrübeyi kazandıran hocalarına
diğer mezun arkadaşları adına teşekkür ettiğini söyledi.
Elazığ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkan ise,
sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde

yerine getirilmesinde temel unsurlardan olan ebe ve hemşirelerin güç çalışma koşullarına
rağmen disiplinli, özverili, hoşgörülü ve şefkatli tutumları ile sağlık
ekibinin temel taşlarından biri olduğunu ifade ederek, Sağlık Yüksekokulu’ndan daha önce 485 ebe
ve 975 hemşirenin mezun olduğunu, bu yıl ise 80 ebe ve 150 hemşirenin mezun olarak sağlık
ordusuna katıldığını kaydetti.
Mezuniyet töreninde konuşan
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Kutbeddin Demirdağ da,
mezun olan öğrencilerin her birinin mezun olduktan sonra Fırat
Üniversitesi’ni temsil edeceğini
belirterek, Sağlık Yüksekokulu’ndan mezun olan öğrencilere
ileriki yaşamlarında başarılar diledi.
Konuşmaların ardından dereceye giren mezun öğrencilere
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Alli,
Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof.
Dr. Yusuf Özkan, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
Said Berilgen, Fırat Üniversitesi
yöneticileri ve öğretim üyeleri tarafından mezuniyet belgeleri ve
ödülleri verildi. Tören, mezun öğrencilere mezuniyet belgelerinin
verilmesi ve kep atma töreni ile
son buldu.

yal yapının düzenlenmesinde, gerekse de ulusal ekonomiye yarar
sağlama noktasında önemli hizmetler vereceğinizden eminim.
Ayrıca, son yıllarda artan, hayvansal kökenli gıda kaynaklı sağlık
riskleriyle ilgili olarak, topluma
sağlıklı ve kalıntıdan uzak gıda
sunulması için göstereceğiniz
çaba hayati önem taşımaktadır. Ülkemizin en iyi Veteriner Fakülteleri’nden birinde okuyarak, uzun ve
yorucu bir öğrenim döneminin sonuna geldiniz. Gelecekte sizleri
başarılı ve mutlu görmek bizleri
memnun edecektir. Bize ihtiyaç

duyduğunuzda kapımız hep açık
olacaktır. Bu nedenle, tüm öğretim
elemanları ve emeği geçen herkese teşekkür ederken, genç mezunlarımıza

hayatlarının

her

alanında olduğu gibi meslek hayatlarında da başarılar temenni
ediyorum.” şeklinde konuştu.
Tören, başarı belgeleri ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin
verilmesinin ardından şarkılar eşliğinde kep atma töreni ile son
buldu.

İlahiyat Fakültesi’nden
131 Öğrenci Mezun Oldu

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı mezunlarını verdi.
İlahiyat Fakültesi’nden bu yıl
131 öğrenci mezun oldu.
İlahiyat Fakültesi bahçesinde
yapılan törene, İlahiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Gıyasettin Arslan, Elazığ İl Müftüsü Peyami
Güngör’ün yanı sıra öğretim
üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezuniyet töreninde konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gıyasettin Arslan,
mezun olan öğrencilere bundan
sonraki hayatlarında başarılar diledi. Prof. Dr. Arslan, “Din bilimi
ve ilahiyat alanında eğitim hayatınız boyunca siz değerli öğrencilerin uzmanlaşmanız ve doğruyu
öğrenmeniz hususunda elimizden gelen tüm gayreti gösterdik.
Bundan sonraki yaşantınızda bu

bilgi ve birikimi kullanmanız
bizleri mutlu edecektir.” dedi.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören, akademisyenlerin
ve öğrencilerin, ilahi ve semazen
gösterileri ile devam etti. Mezuniyet töreninde öğrenciler tarafından davetlilere beyaz gül
dağıtıldı.
Törende konuşan İl Müftüsü
Peyami Güngör ise, İlahiyat Fakültesi’nin önemini anlatarak,
bu öğrencilerin seçilmiş kişiler
olduğunu söyledi. Tören sonunda İlahiyat Fakültesi’nden
mezun olan öğrencilere temsili
diplomaları fakülte dekanı ve öğretim üyeleri tarafından dağıtılırken, İlahiyat Fakültesi ve Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği bölümünde dereceye
giren öğrencilere plaket ve çeşitli
hediyeler verildi.

